
۱۲۹۷ابتاو۸۸فوتیجدید
کرونادرکشور

سخنگوی وزارت بهد  اشت از شناسایی ۱۲۹۷ بیمار جد  ید   کووید   ۱۹ 
د  ر کشــور خبر د  اد  .به گزارش ایسنا، د  کتر کیانوش جهانپور گفت: از 
د  یروز ۲ ارد  یبهشــت ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 
۱۲۹۷ بیمار جد  ید   مبتا به کووید   د  ر کشور شناسایی شد  .وی افزود  : 
بــه این ترتیب مجموع بیماران کووید  ۱۹ د  ر کشــور به ۸۴۸۰۲ نفر 
رسید  .وی همچنین گفت: متاسفانه د  ر طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۸ 
بیمار کووید  ۱۹ جان خود   را از د  ســت د  اد  ند   و به این ترتیب تا د  یروز 
۵۲۹۷ نفر از بیماران، جان باخته و د  یگر د  ر بین ما نیستند  .جهانپور 
گفت: تا د  یروز ۶۰۹۶۵ نفر از بیماران، بهبود   یافته و ترخیص شد  ه اند  .

بــه گفته وی، ۳۳۵۷ نفر از بیمــاران مبتا به کووید  ۱۹ د  ر وضعیت 
شد  ید   این بیماری تحت مراقبت قرار د  ارند  .

روزنامهاقتصادی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگیوصبحایران
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معاون اول رییس جمهوری گفت: جمهوری اسامی ایران با مد  یریت و برنامه ریزی های انجام شد  ه توانسته خود   را با شرایط حذف د  رآمد  های نفتی از بود  جه 
کشــور تطبیق د  هد  .به گزارش پایگاه اطاع رســانی معاون اول رییس جمهوری، »اسحاق جهانگیری« د  یروز سه شنبه د  ر جلسه با مد  یران ارشد   وزارت راه و 
شهرسازی با اشاره به اخبار مربوط به قیمت نفت د  ر سطح جهانی گفت: اقتصاد   آمریکا که ۲۵ د  رصد   تولید   ناخالص د  نیا را د  ر اختیار د  ارد   از شب گذشته 
نفت را به قیمت منفی به فروش گذاشته و این نشان می د  هد   که بقیه کشورهای د  نیا نیز از پیامد  های اقتصاد  ی کرونا بی نصیب نخواهند   ماند  .وی با اشاره به 

اینکه نفت تا چند   ماه پیش به قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ د  ار برای هر بشکه د  ر سطح جهانی معامله می شد  .....

www.sobh-eqtesad.ir

جهانگیری:
 ایران خود   را با شرایط حذف د  رآمد  های نفتی تطبیق د  اد  ه است

info@sobh-eqtesad.ir

اقتصادآمریکاباتکلیفترازهمیشه
پیش بینی های متعد  د  ی د  ر خصوص فروپاشــی آمریکا د  ر جراید   
و رســانه های جهان رقم خورد  ه بود   اما شــاید   کسی باور نمیکرد   
ویروس کرونا رشــته تفکر و همبستگی فد  راتیو د  ر آمریکا را با این 
شرایط که فرماند  ار پشت فرماند  ار رئیس جمهور این کشور را به باد   
انتقاد   بگیرد  ، هرگز متصور نبود  . یکی از این جراید   که علی الظاهر د  ر 
اروپا وزنه ای هم د  ارد   و مرد  م برای مطالبش کمی تره خرد   میکنند   
هفته نامه آلمانی زبان » اشپیگل « است که البته ناگفته نماند   که 
متهم به جناح صهیونیستی د  ر آلمان نیز هست این هفته د  ر مقاله 
ای با عنوان »چگونه ترامپ آمریکا را به ورطه فروپاشی کرونایی می 
کشد  ؟« به بررسی ابعاد   »مد  یریت بحران« فاجعه آمیز کاخ سفید   د  ر 
آمریکا و سقوط ناگهانی و غیر قابل تصور  اقتصاد   این کشور پرد  اخته 
است. هفته نامه آلمانی اشپیگل خاطر نشان می کند   که: » ویروس 
)کرونا( تمام حوزه های اقتصاد   مالی آمریکا را بلعید  ه است. نخست 
میکد  ه ها، رستورانها و سینماها همه نزد  یک به سقوط اقتصاد  ی و با 
اصطاح خود   آمریکایی ها » بنکراپسی « اند  . سئوالی که د  ر اینجا 
از موضع گزارش مند  رج د  ر اشپیگل مطرح است آن است که: »آیا 
جهان قرار است شاهد   انفجار د  رونی یک ابرقد  رت د  یگر هم باشد  ؟«

چگونه میتوان گفت یک اقتصاد   د  ر حال فروپاشی است؟ اگر شاهد   بیکار 
شد  ن ۲۰ د  رصد  ی مرد  م وتعطیلی بنگاه ها باشیم را شاخص فروپاشی 
بد  انیم؟ آیــا فرایند   ناکارامد  ی د  ولت مرکزی آمریکا را د  ر مشــاجرات 
فرماند  اران و شهرد  اران د  ر ایالتها با رئیس جمهور، میتوان شاخص تلقی 
کرد  ؟ آیا صف چند   د  ه کیلومتری گرسنگان برای د  ریافت یک وعد  ه غذا 
را فروپاشــی اقتصاد   ند  انیم؟ د  ر یک کشور تا چه د  رصد  ی از فقر قابل 
پذیرش است؟ سرمایه د  اری به فقر چگونه نگاه میکند  ؟ بنا به گفته آن 
ثروتمند   آمریکایی هرکه ند  ارد   بمیرد   بهتر است را ماک بقای بشریت 
بد  انیم؟ اشــپیگل د  ر اد  امه نوشته اســت: » هیچ کجا بحران کرونا د  ر 
آمریکا ملموس تر از این برنامه توزیع غذای رایگان د  ر این کشور نیست. 
یکی از مد  یران )موسســات خیریه( د  ر شیکاگو، روزانه، بیش از سه تن 
مــاد  ه غذایی د  ر میان نیازمند  ان توزیع مــی کند  . د  ر منَهتن نیز مرد  ِم 
چند  ین بلوک ســاختمانی د  ر مقابل یک محل توزیع غذای محرومان 
می ایستند  . این صحنه ها چنان سیاه و سفید   است که به سختی می 
توان آنها را از سالهای د  هه سی میاد  ی قرن گذشته تمیز د  اد  «. زمانی 
که د  ونالد   ترامپ، سه سال پیش به عنوان رئیس جمهور آمریکا سوگند   
یاد   کــرد  ، وعد  ه حفظ کرامت و منزلت ملی و توانمند  ی های جد  ید   را 
برای آمریکا مطرح کرد  . او د  ر نخستین نطق خود   د  ر بیستم ژانویه سال 
۲۰۱۷ گفت: »ما مشــاغل )از د  ست رفته( را باز می گرد  انیم. ما ثروت 
را )به این کشور( برمی گرد  انیم.« وی حتی گفت جهان را از »فاجعه و 
مصیبت بیماری« می رهاند  . ترامپ آن موقع افزود  : »غرور ملی جد  ید  ، 
جانهای ما را بید  ار و نگاهمان را بینا می کند   و به مناقشــاتمان خاتمه 
می د  هد  .« اما حــاا ویروس کرونا، آمریــکا را د  ر بزرگترین بحران از 
زمان »رکود   بزرگ« )یک د  هــه پیش از آغاز جنگ جهانی د  وم که از 
سال ۱۹۲۹ شروع و د  ر اواخر د  هه ۱۹۳۰ د  ر آمریکا و سایر کشورهای 
جهــان بوقوع پیوســت و می توان آن را عمیق تریــن، طوانی ترین و 
گســترد  ه ترین بحران اقتصاد  ی سد  ه بیستم د  انســت( سرنگون کرد  ه 
است. »رکود   بزرگ« با سقوط ناگهانی »بورس نیویورک« د  ر پاییز سال 
۱۹۲۹ میاد  ی شروع شد   و تا به امروز همچنان عمیق د  ر اذهان )مرد  م( 
مجسم اســت. عالم گیری )کرونا( تمامی ملتهای کره زمین را د  رگیر 
خود   کرد  ه است اما د  ر هیچ کجای جهان غرب، به اند  ازه آمریکا، کسری 
ها و کمبود  ها این چنین بارز مشــهود   نیست. د  ر پایان فوریه گذشته 
بود   که رئیس جمهور آمریکا اد  عا کرد   د  ولتش، کنترل اوضاع را به طور 
کامل د  ر اختیار د  ارد  ؛ غافل از آنکه اکنون شمار مبتایان به سمت یک 
میلیون نفر میل میکند   و بیمارستانهای نیویورک، د  یترویت و نیواورلئان 
می توانند   به سختی بر هجوم بیماران فایق آیند  . این هفته نامه د  ر اد  امه 
افزود  ه اســت که: » متفاوت از بحرانهای جهانی د  یگر، آمریکا به عنوان 
قد  رت پیشــرو و رهبری کنند  ه جهان )از گرد  ونه( حذف شد  ه است«. 
آمریکای امروز،)حسابی( د  رگیر خود  ش شد  ه است. د  ر این میان ترامپ 
نیز اغلب، خیر و ســعاد  ت خود   را د  ر آن می بیند   که به ســازمان بین 
المللی که نامش »سازمان جهانی بهد  اشت« است و واقعا مبارزه جهانی 
بــا این بحران را باید   هماهنگ کند  ، حمله کند  . او )ترامپ( تهد  ید   کند   
که پرد  اختهای مشارکتی خود   )به این سازمان( را متوقف خواهد   کرد  . 
چون این ســازمان، »گند   زد  ه است«. همه این اتفاقات حتی آنها که از 
چشم رسانه ها د  ورماند  ه اند   نشان مید  هند   که اقتصاد   آمریکا باتکلیف 
تر از همیشه به مسیری به نام ناکجایی سرازیر شد  ه و زمینه این فرایند   
را کــه مرد  م جهان د  ارها را به بازار آورد  ه با ارز و کاا مباد  له کنند   که 
نهایتا سقوط د  ار را د  ر پی خواهد   د  اشت، به د  ست خود   عملی میکنند  . 
نتیجه اینکه سونامی ســقوط به شماره معکوس افتاد  ه است و من د  ر 

جیبم فقط ۱۰۰ د  ار د  ارم که آن را یوآن خواهم نمود  . 
والسام

سـرمقـاله
حمید   رضا نقاشیان

ذوالقد  ر: 

 تنها۳۰ د  رصد   د  انش آموزان به سامانه
 شاد   د  سترسی د  ارند  

 لپ تاپ، موبایل و کامپیوتر برای قشر زیاد  ی از د  انش آموزان 
مناطق محروم یک کاای لوکس است

 نمایند  ه مرد  م تهران، شمیرانات و پرد  یس د  ر مجلس گفت: نرم افزار شاد   که امروز آموزش و پرورش 
به شــد  ت برای آمــوزش د  ر فضای مجازی بر آن تکیه د  ارد   فقط د  ر د  ســترس ۲۰ الی ۳۰ د  رصد   از 
د  انش آموزان قرار د  ارد  .ســید  ه فاطمه ذوالقد  ر د  ر جلســه علنی د  یروز سه شنبه مجلس د  ر نطق میان 
د  ستور خود   با تبریک سالروز تاسیس سپاه پاسد  اران و روز معلم و کارگر، از زحمات معلمان که د  ر این 
شــرایط بحرانی کرونا د  ر فضای مجازی به د  انش آموزان آموزش می د  هند   قد  رد  انی کرد  .نمایند  ه مرد  م 
تهران، شــمیرانات و پرد  یس د  ر مجلس اظهار د  اشــت: حد  ود   ۲ ماهی است که مد  ارس و د  انشگاه ها 
تعطیل شد  ه است و باید   د  ر این زمینه فکر جد  ی کرد  . البته اقد  امات خوبی د  ر این زمینه انجام شد  ه 
است ولی قطعا کافی و متناسب نیست. نرم افزار شاد   که امروز آموزش و پرورش به شد  ت برای آموزش 
د  ر فضای مجازی بر آن تکیه د  ارد   فقط می تواند   د  ر د  ســترس ۲۰ الی ۳۰ د  رصد   از د  انش آموزان قرار 
گیرد  .ذوالقد  ر خاطرنشــان کرد  : نباید   فراموش کنیم که کتب آموزشی د  انش آموزان مناطق محروم به 
سختی د  ر د  سترس آنها قرار می گیرد   چه برسد   به لپ تاپ، موبایل و کامپیوتر که برای قشر زیاد  ی از 
د  انش آموزان مناطق محروم د  ر هرمزگان و سیســتان و بلوچستان ایام و بسیاری از شهرهای د  یگر 
یک کاای لوکس محســوب می شود  .وی با بیان این که زیرساخت ها و اینترنت د  ر بخشی از روستاها 
و مناطق بســیار ضعیف و د  ارای اختال است، گفت: از وزیر آموزش و پرورش انتظار می رود   با توجه 
به پیش بینی های موجود   که ممکن است ویروس کرونا سال تحصیلی آتی را نیز متاثر کند  ، ساز و کار 
اجرایی و عملیاتی را د  ر نظر گرفته که تمام د  انش آموزان به فرصت های آموزشی د  سترسی کافی و ازم 
را د  اشته باشــند   و اهد  اف آموزشی محقق شود  .نمایند  ه مرد  م تهران، شمیرانات و پرد  یس د  ر مجلس 
همچنین از تاش های پزشکان، پرستاران و بهیاران و همه کسانی که زحمات زیاد  ی را د  ر این شرایط 
بحرانی کرونا کشید  ه اند  ، قد  رد  انی کرد   و گفت: تغییر ساعات اد  اری، کنترل و مد  یریت ترافیک اگرچه 
اقد  امی بسیار مناسب اســت، اما فراموش نکنیم که مد  ارس و مهد  کود  ک ها کماکان تعطیل هستند  . 
ماد  ران شاغل امروز نیازمند   حمایت بیشتری هستند   که باید   از فرصت د  ورکاری و کاهش ساعات اد  اری 
برخورد  ار شوند  .ذوالقد  ر خطاب به نمایند  گان مجلس عنوان کرد  : کرونا تمام حوزه ها را متاثر کرد  ه است. 
اصحاب فرهنگ و رسانه امروز حد  اقل فرصت کافی را ند  ارند   و فرصت را از د  ست د  اد  ه اند  ، روزنامه ها به 
صورت الکترونیک عرضه می شود   که از سوی مخاطبان مورد   استقبال کافی قرار نمی گیرد   و ازم است 
حمایت های مالی و معنوی د  ر این زمینه صورت بگیرد  .ذوالقد  ر تصریح کرد  : متاسفانه کرونا سفره های 
برخی را کوچک و کوچک تر کرد  ه است. اقشار ضعیف و آسیب پذیر خصوصا کارگران و زنان سرپرست 
خانوار روزهای ســختی را ســپری می کنند  . باید   هر چه زود  تر و به صورت عاد  انه کمک معیشتی و 
وام د  ر اختیار آنها قرار بگیرد  . هنرمند  ان نیز از این وضعیت متاثر شد  ه اند   که باید   به وضعیت آنها نیز 

رسید  گی شد  ه و بیمه بیکاری و حمایت های ازم برای آنها د  ر نظر گرفته شود  .

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
از بررســی وضعیت امنیتی، اقتصاد  ی و اجتماعی 
کشور د  ر جلســه د  یروز با مسئوان ذی ربط خبر 
د  اد  .به گزارش ایلنا، سید  حســین نقوی حســینی 
د  ر توضیح جلســه د  یروز کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس گفت: جلسه دیروز با 
حضور ذوالفقاری معاون وزیر کشــور، نمایند  گانی 
از سپاه، نیروی انتظامی، مرکز پژوهش ها و معاون 
وزارت اطاعات برگزار شــد  . د  ر این جلســه آثار 
و عواقــب کرونا بر امینت د  اخلــی و خارجی مورد   
بررسی قرار گرفت.ســخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی د  اد  : 
د  ر ابتد  ای جلســه ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت 
کشور گزارشی از اقد  امات ستاد   مقابله با کرونا ارائه 
کرد   مبنی بر اینکه وقتــی اولین گزارش کرونا د  ر 
۳۰ بهمن به د  ســت ما رســید  ه بافاصله کمیته 
مقابله با کرونا تشــکیل شد   که یکی از بخش های 
مهم آن کمیته، بررســی امنیت و تأثیرات کرونا بر 
این حوزه بود  . بر همین اســاس محد  ود  یت سازی 
ترد  د  ها و کنترل رفت و آمد   هر استان د  ر د  ستور کار 
قرار گرفت. برای اســتان های هر منطقه طرح های 
مســتقلی ارائه شــد   که البته طرح اولیه به د  لیل 
شرایط اجتماعی مورد   موافقت قرار نگرفت که د  ر 
غیر این صورت موج اول سفرها هم انجام نمی شد  .

وی افــزود  : طبق توضیحات آقــای ذوالفقاری د  ر 
مراحل بعد  ی طرح فاصله گذاری اجتماعی تصویب 
و اجرایی شد  . نیروی انتظامی زحمت زیاد  ی کشید   
و مرد  م هم همکاری و همراهی کرد  ند  . د  ر موضوع 
ممنوعیت تجمعات، تعطیلی مد  ارس و د  انشگاه ها، 
ممنوعیت حضور د  ر پارک ها و تفرجگاه ها و تعطیلی 
مراکز تجــاری و بازار هم مرد  م همراهی کرد  ند   که 
این طرح ها اجرایی شد  . د  ر حال حاضر بخش های 
ضروری و حیاتی کســب و کارها فعال شد  ه اند  . از 
این هفته هم کســب و کارهای کم ریسک تر و کم 
خطرتر هم با رعایت کامل پروتکل های بهد  اشــتی 
آغاز به کار کرد  ند  . فعا مد  ارس تعطیل خواهد   بود  . 
د  انشگاه ها هم به اســتثنای د  وره د  کتری تعطیل 
اســت. زیارتگاه ها و نمازهای جمعه و جماعات هم 
تعطیل می باشــند  .نمایند  ه مرد  م ورامین اد  امه د  اد  : 
طبق توضیحات معاون وزیر کشــور قبل از اعمال 
و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، آمار مبتایان 
نزد  یک به ســه هزار نفر د  ر شبانه روز بود   ولی اان 
به حد  ود  ۱۲۰۰ نفر رســید  ه که این نشان د  هند  ه 
موفقیت اجرای این طرح اســت. د  ر مبارزه با کرونا 
از ظرفیت مرد  م اســتفاد  ه شــد   و انصافا مرد  م هم 
به صحنه آمد  ند  . ما بررســی د  قیقی از روند   آیند  ه 
د  اریم و جلســات مســتمری را با کلیه د  ستگاه ها 
برگزار می کنیــم.وی افزود  : آقــای ذوالفقاری این 
توضیح را د  اد   که آســیب های حوزه های د  رمانی، 
اقتصــاد  ی، تولیــد  ی، اجتماعــی و امنیتی مورد   
بررســی و پیش بینی قرار گرفته و برنامه های ازم 
نیز طراحی شد  ه اســت. اکنون مهم ترین موضوع 

سامت و معیشــت مرد  م است. محد  ود  یت ها برای 
مرد  م قابل تحمل است اما با توجه به شرایط کشور 
و زند  گی مرد  م موضوع کســب و کار و فعالیت های 
آن ها از ضروریات اســت. تاش کشور این است که 
نقطه ســامت و معیشــت و اقتصاد   کشور و مرد  م 
بــه تعاد  ل برســد  . د  ر این راســتا مهمترین برنامه 
تعیین و رعایت پروتکل های بهد  اشــتی و همراهی 
مرد  م برای پیشگیری از شــیوع د  وباره کرونا است.

نقوی حسینی خاطرنشــان کرد  : آقای ذوالفقاری 
ایــن توضیح را هم د  اد   د  ر شــرایط فعلی که برخی 
از اقشــار و اصناف مشکل معیشتی د  ارند   باید   مورد   
حمایت قرار گیرند  . از جملــه اینکه ۷۵۰ هزار نفر 
د  ر سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرد  ند  . جمع بند  ی 
نیروهای ما مبتنی بر آسیب-تهد  ید   است که ممکن 
اســت د  ر حوزه های اقتصاد  ی خود  نمایی کند  . لذا 
باید   برای آن چاره اند  یشــی کرد  . مهمترین عاملی 
که می تواند   به کاهش پیامد  های ناشــی از بیماری 
کمک کند   انســجام، وحــد  ت و هماهنگی ملی د  ر 
سیاســت گذاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی و 
جد  یت د  ر حل مشــکات مرد  م و برخورد   صاد  قانه 
با مرد  م و همچنین بهره گیری از همه ظرفیت های 
اجتماعی اســت.وی افزود  : آقای ذوالفقاری تأکید   
د  اشت که ازم است د  ر اینجا از تد  ابیر و هد  ایت های 
مقام معظــم رهبری همچنین نقش علما و مراجع 
د  ر همراهــی با اجرای طرح ها، همکاری و همراهی 
بی بد  یــل مــرد  م، جد  یــت و حضور اســتاند  اران، 
فرماند  اران و اعضای ستاد  های استانی و شهرستانی، 
نیروی انتظامی، بسیج مســتضعفین، وزارتخانه ها 
صنعت، معد  ن و تجارت، راه و شهرسازی، اطاعات 
و مســئوان اصناف کشــور، هال احمــر، وزارت 
بهد  اشــت، صد  اوسیما، کمیته اطاع رسانی، وزارت 
فرهنگ و کمیته های اجتماعی، امنیتی وزارت کشور 
که کمک کرد  ند   طرح فاصله گذاری اجتماعی اجرایی 
شــود  ، تقد  یر و تشکر شود  .ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس اد  امه د  اد  : 
آقای ذوالفقاری این توضیح را هم د  اد   که د  شمنان و 
معاند  ان ما هر کاری می توانستند   علیه ما کرد  ند  ، از 
تحریم ها و اخبار کذب و فعالیت ها د  ر فضای مجازی 
را انجام د  اد  ند   ولی مد  یریت کشــور با تمام توان کار 
را مد  یریت کرد   و موفقیت های خوبی به د  ست آورد  . 
د  شــمنان و معاند  ان تاش کرد  نــد   مرد  م را به آمار 
و ارقام و قد  رد  انی از زحمات پزشــکان، پرستاران و 
کاد  ر د  رمانی بی اعتماد   کنند   ولی الحمد  اه برعکس 
آن مرد  م به آمار وزارت بهد  اشــت اعتماد   د  اشتند   و 
قد  رد  انی زحمــات و تاش های کاد  ر بهد  اشــت و 
د  رمان هســتند  .وی افزود  : د  ر اد  امه جلسه، معاون 
وزارت اطاعات با ارائه گزارشــی توضیح د  اد   که با 
وجود   اینکه بسیاری از کشورهای مد  عی د  ر مقابل 
این بحران به زانو د  رآمد  ند   جمهوری اسامی ایران 
با د  قت و مد  یریت جهاد  ی عمل کرد   و نمره خیلی 
عالی به د  ســت آورد  . با امکانــات و منابعی که د  ر 
اختیار د  اشتیم فضای اقناعی ایجاد   شد  . همه مرد  م 

به کمک آمد  ند   و حمایت کرد  ند  . د  ر آسیب شناسی 
و آیند  ه نگری نیز تحلیل های د  قیقی از شرایط وجود   
د  اشت و به طور شــبانه روزی نیروهای امنیتی کار 
کــرد  ه و آن را د  ر اختیار مد  یران ارشــد   نظام قرار 
د  اد  ند  .وی افــزود  : طبق توضیحات معــاون وزارت 
اطاعات شرایط د  ر حوزه های اقتصاد  ی، اشتغال و 
کسب و کار نیازمند   توجه به آسیب ها است. برخی 
از د  شــمنان برای سوءاستفاد  ه از این شرایط تاش 
می کنند   اما نمی تواننــد   هیچ حرکتی انجام د  هند  . 
اپوزیسیون هم که به بی اعتماد   سازی مرد  م امید  وار 
بود  ، ناامید   شد  ه، آن ها مشارکت مرد  م را د  ر صحنه 
د  ید  ند  . البته که همیشــه تاش کرد  ه و می کنند   تا 
تحرکات اجتماعــی و صنفی را تحریک کنند   ولی 
ان شاءاه مد  یریت نظام با سیاست گذاری د  قیق این 
مرحله را هم مد  یریت خواهد   کرد  .نقوی حســینی 
خاطرنشان کرد  : د  ر این جلسه یکی د  یگر از معاونان 
وزارت اطاعات به ارایه گزارشی از روند   فعالیت های 
د  اخلــی مربوط به کرونا پرد  اخت و روند  های مثبت 
و منفی آن را ترســیم کرد  . طبــق این توضیحات 
عملکرد   د  قیــق و عملیاتی مجریــان، همگرایی و 
همکاری و مشارکت بی نظیر مرد  م د  ر حل مشکات، 
نمایش فرهنگ مد  نی و اجتماعی از سوی مرد  م از 
جمله روند  های مثبت بود  ه کــه برعکس آن را د  ر 
سایر کشورهای مد  عی تمد  ن د  ید  یم. امنیت روانی 
مرد  م و آگاه ســازی آن ها از آیند  ه و ترسیم د  قیق 
افق آیند  ه مهم است.وی افزود  : طبق توضیحات ارائه 
شد  ه مد  یریت اجتماعی آیند  ه و همچنین مد  یریت 
افکار عمومی و رسید  گی به شرایط معیشتی اقشاری 
که د  ر د  وران کرونا خسارت جد  ی و اساسی د  ید  ه اند   
بســیار مهم بود  ه و باید   مورد   توجه قرار گیرد  . ما از 
فرایند  های اجتماعی و سیاســی و امنیتی د  ریافت 
د  قیقی د  اریم. ســیاه نمایی د  شــمنان و معاند  ان را 
می شناســیم به طوری که هیچ نــوع فراخوانی از 
طرف آن ها مورد   اســتقبال قــرار نگرفت. مرد  م به 
همکاری و حمایت روی آورد  ند  . الحمد  اه د  ستگاه  
امنیتی ســناریوهای مختلف عناصر و عوامل ضد   
امنیتی اپوزیسیون، معاند  ان و د  شمنان را می شناسد   
و برای همه آن ها ســناریو و برنامه د  ارد  .سخنگوی 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با اشــاره به حضور ساجد  ی نیا معاون عملیات ناجا 
د  ر این جلســه گفت: آقای ساجد  ی نیا گزارشی از 
اقد  امات و تاش های نیروی انتظامی برای مقابله با 
کرونا ارائه کرد   که طبق این گزارش نیروی انتظامی 
کنار مرد  م بود  . کلیه امکانات، نیروها،  بیمارستان ها، 
پاســگاه ها و فرماند  هی ها د  ر اختیار ستاد   مقابله با 
کرونــا قرار گرفت. آمار جامعــی از تعد  اد   نیروهای 
د  رگیر با موضوع و اقد  امات انجام شد  ه و پایگاه های 
فعال د  ر کشــور هم د  اریم.وی افزود  : د  ر این جلسه 
نمایند  ه ای از سپاه نیز گزارشی از فعالیت های سپاه و 
بسیج را ارائه کرد   که قابل توجه بود  . برآورد  هایشان 
را از پیامد  های حوزه های مختلف به ویژه اجتماعی 

ارائه کرد  ند  .

افزایش شد  ید   ریسک د  ر بازار سرمایه
قائم مقام وزیر صنعت:

 ٢.٧ میلیون بشکه نفت یک د  اری 
می توانست برای اقتصاد   فاجعه آمیز شود  

پای مناطق آزاد   به ارزهای باتکلیف باز شد  

قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه رفع وابســتگی اقتصاد   به د  رآمد  های نفتی،یک سیاســت هوشمند  انه از سوی 
رهبری بود  ،گفت:حتی فروش۲.۷میلیون بشکه نفت با قیمت یک د  اری برای ایران می توانست فاجعه آمیز باشد  .

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مد  رس خیابانی صبح د  یروز سه شنبه د  وم ارد  یبهشت ۹۹ با حضور د  ر مرکز ملی 
فــرش ایران گفت: د  و مفهوم د  ر حوزه تجارت د  ر حال حاضر شــکل گرفته که همه د  ولت و بخش خصوصی بر 
روی ضرورت آن متفق القول هستند  ؛ به این معنا که تا پیش از این نیاز به اثبات و چکش کاری بسیاری بر روی 
پذیرش این مفهوم د  ر بین اقشار مختلف سیاست گذاران، تصمیم گیران و مجریان وجود   د  اشت؛ اما اکنون برای 
همه ضرورت آن اثبات شــد  ه اســت. قائم مقام وزیر صنعت، معد  ن و تجارت افزود  : یکی از این مفاهیم د  ر حوزه 
تجارت د  اخلی و د  یگری د  ر حوزه تجارت خارجی متمرکز است؛ به نحوی که ذخیره سازی کااهای اساسی امروز 

یک ضرورت برای کشور به شمار می رود  .....

پشت پرد  ه قیمت د  ستوری ارز
معاون وزیر کشور د  ر کمیسیون امنیت ملی مجلس:

ثبت نام ۷۵۰ هزار نفر د  ر سامانه بیمه بیکاری

5

٢

6

3

٢

رحمانی: 
بستهحمایتازصادراتنهاییشدهاست

 وزیر صنعت، معد  ن و تجارت از نهایی شــد  ن بســته حمایت از صاد  رات و اباغ آن خبر د  اد   و گفت: 
وزارت صنعت معد  ن و تجارات د  ر این طرح به عنوان پیشگام انتخاب شد  ه است.»رضا رحمانی« د  یروز 
سه شنبه پس از نشست کمیسیون صنایع و معاد  ن مجلس، د  ر جمع خبرنگاران افزود  : د  ر جلسه امروز 
با نمایند  گان، وزارت صنعت، معد  ن و تجارت د  ر این نشســت برنامه های خود   برای رفع نیازهای حوزه 
د  رمان و کاهش تبعات اقتصاد  ی کرونا را تشــریح کرد  .رحمانی با بیان اینکه بسته حمایت از صاد  رات 
نهایی شد  ه و اباغ می شود  ، گفت: وزارت صنعت، معد  ن و تجارت د  ر این طرح به عنوان پیشگام انتخاب 
شد  ه که می توان با استفاد  ه ظرفیت کشورهای همسایه و جذب بازار این کشورها مازاد   تولید  ات صنعتی 
و کشاورزی را صاد  ر کرد  .وزیر صنعت، معد  ن و تجارت، صاد  رات غیرنفتی را د  ر سال گذشته حد  ود   ۴۲ 
میلیارد   د  ار عنوان و اظهارکرد  : با توســعه صاد  رات از یک سو وارد  ات ارز به کشور افزایش می یابد   و از 
سوی د  یگر اشتغال زایی رقم می خورد  .وی د  رباره  اقد  امات د  ولت برای تنظیم بازار د  ر آستانه ماه مبارک 
رمضان، افزود  : از اواســط سال گذشته جلسات متعد  د  ی به منظور تامین کاای مورد   نیاز مرد  م برگزار 
و به موجب آن کااهای اساسی ذخیره شد  ، این اقد  ام باعث شد   پس از شیوع کرونا مشکلی د  ر تامین 

مایحتاج روزانه مرد  م ایجاد   نشود  .



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 3 ارد  یبهشت 1399  28 شعبان 1441  22 آوریل 2020سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4336 8 صفحه   سال هفد            هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

جهانگیری:گزید  ه خبر

 ایران خود   را با شرایط حذف د  رآمد  های نفتی تطبیق د  اد  ه است
تهــران- ایرنا- معاون اول رییــس جمهوری گفت: جمهوری 
اسامی ایران با مد  یریت و برنامه ریزی های انجام شد  ه توانسته 
خــود   را با شــرایط حذف د  رآمد  های نفتی از بود  جه کشــور 
تطبیق د  هد  .به گزارش پایگاه اطاع رسانی معاون اول رییس 
جمهوری، »اســحاق جهانگیری« د  یروز سه شنبه د  ر جلسه با 
مد  یران ارشــد   وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اخبار مربوط 
به قیمت نفت د  ر ســطح جهانی گفت: اقتصاد   آمریکا که ۲۵ 
د  رصد   تولید   ناخالص د  نیا را د  ر اختیار د  ارد   از شب گذشته نفت 
را به قیمت منفی به فروش گذاشــته و این نشان می د  هد   که 
بقیه کشورهای د  نیا نیز از پیامد  های اقتصاد  ی کرونا بی نصیب 
نخواهند   ماند  .وی با اشــاره به اینکه نفت تا چند   ماه پیش به 
قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ د  ار برای هر بشکه د  ر سطح جهانی معامله 
می شد   و کســی باور نمی کرد   که قیمت نفت اوپک امروز به 
زیر ۲۰ د  ار برسد  ، اظهار د  اشت: قطعاً کشورهای تولید  کنند  ه 
نفت مثل عربستان که گفته می شد   نمی تواند   با نفت زیر ۷۰ 
د  ار کشــورش را اد  اره کند   با مشــکل روبه رو خواهند   شد  ، 
این د  ر شــرایطی است که اعام کاهش ۱۰ میلیون بشکه ای 
تولید   نفت اعضای اوپک و غیراوپک نیز نتوانسته بر سیر نزولی 

قیمت ها اثر بگذارد  .

ایران خود   را با شرایط حذف د  رآمد  های نفتی تطبیق 
د  اد  ه است

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه جمهوری اســامی 
ایران به فضل الهی و مد  یریت و برنامه ریزی های انجام شــد  ه 
توانســته خود   را با شــرایط حذف د  رآمد  های نفتی از بود  جه 
کشور تطبیق د  هد  ، گفت: بحران ها و تحریم های ایاات متحد  ه 
آمریکا باعث شــد  ه تا ما آماد  گی ازم را برای اد  اره کشــور د  ر 
شــرایط کنونی د  اشته باشــیم.جهانگیری با بیان اینکه سایر 
کااهای وابســته بــه نفت مثل صنایع پتروشــیمی و حتی 
فلزات نیز از تبعات اقتصاد  ی بحران کرونا متأثر خواهند   شــد   
از د  انشــگاه ها و مراکز علمی خواست راهکارهای علمی برای 
مواجهه با این مســأله ارائه د  هند   و د  ســتگاه ها نیز به تد  وین 
برنامه های متناســب با این شرایط بپرد  ازند  .معاون اول رییس 
جمهور ســپس به موضوع نامگذاری امســال به عنوان سال 
جهش تولید   از سوی رهبر معظم انقاب اشاره کرد   و با تبیین 
محد  ود  یت های منابع برای سرمایه گذاری های جد  ید   و افزایش 
ظرفیت واحد  های تولید  ی گفت: باید   د  ه تا ۱۲ رشته پیشران 
اقتصــاد  ی را که می توانند   بخش هــای د  یگر را به د  نبال خود   

فعال کنند   شناســایی و منابع را به آنها تزریق کنیم. یکی از 
رشته های مورد   اجماع به عنوان پیشران فعالیت های اقتصاد  ی 
بخش مســکن اســت که می تواند   ۱۲۰ رشــته صنعتی را با 

حرکت خود   به فعالیت د  رآورد  .

 بازسازی 2.۵ میلیون واحد   مسکونی د  ر روستاها
جهانگیــری با ارزشــمند   خوانــد  ن اقد  امات بنیاد   مســکن 
انقاب اســامی د  ر احد  اث و ترمیم خانه های آسیب د  ید  ه از 
حــواد  ث طبیعی مثل زلزله و ســیل گفت: ۲.۵ میلیون خانه 
روستایی بازســازی و د  ر اختیار صاحبان آن قرار گرفته است 
خوشــبختانه د  ر بازد  ید  هایی که پــس از زلزله از این خانه ها 
د  اشــتم شــاهد   بود  م که این خانه ها د  ر برابر زلزله های قوی 
تر نیز مقاومت از خود   نشــان د  اد  ه و آسیب ند  ید  ند  .معاون اول 
رییس جمهوری اقد  امات د  ولت د  ر احد  اث خانه های آســیب 
د  ید  ه از سیل فرورد  ین ۱۳۹۸ د  ر استان های گلستان، لرستان 
و خوزســتان را خوب ارزیابی و بر استمرار این روند   برای رفع 
مشــکل مرد  م تأکید   کرد  . این مقام عالی د  ولت بخش حمل و 

نقل را از بخش های پیشــران اقتصاد   د  انست و گفت: افزایش 
حمل و نقل کاا و مســافر می تواند   باعث فعال شــد  ن د  یگر 
بنگاه های کوچک شود  . خوشبختانه د  ر عرصه ریلی و ساخت 
واگن که سال گذشته تعد  اد   زیاد  ی تحویل راه آهن کشور شد   
اقد  امات ارزشــمند  ی انجام شد  ه است و باید   با بخش صنعت 
تفاهم های ازم انجام شود   تا این روند   شتاب بیشتری گرفته و 
شاهد   جهش تولید   باشیم.معاون اول رییس جمهوری از نقش 
وزارت راه و شهرســازی د  ر د  وران مقابله با کرونا تشــکر کرد   
و گفت: بناد  ر و کشــتیرانی، راه آهــن و جاد  ه ها برای تأمین 
کااهای اساسی مورد   نیاز مرد  م و تولید   تجهیزات بهد  اشتی و 
پزشکی مورد   نیاز کاد  ر د  رمانی کشور شبانه روز فعال بود  ند   که 
باید   قد  رد  ان آنها بود  .جهانگیری با بیان اینکه زیرمجموعه های 
وزارت راه و شهرســازی از کرونا د  چار خسارت های بسیاری 
شد  ه اند  ، گفت: د  ولت برای کمک به معیشت طبقات ضعیف 
جامعه که به خاطر طرح فاصله گــذاری اجتماعی و عمل به 
پویــش د  ر خانه ماند  ن متضرر شــد  ند   طرح های خوبی را به 
مرحله اجرا گذاشــته است تا کســانی که زند  گی شان از کار 

روز مزد   می گذرد   کمتر د  چار آســیب شوند  .معاون اول رییس 
جمهــوری گفت: رانند  گان کامیون ها مســئولیت حمل بار و 
جابجایی کاا را به خوبی انجام د  اد  ند   و آمارهای ارائه شــد  ه از 
رشد   باای حمل و نقل کااها د  ر این ایام نشان د  هند  ه میزان 
خد  مت آنهاست که صمیمانه از آنها تشکر می کنم و انشاءاه 
د  ر فرصت مناسب به نحو مطلوب از آنها تقد  یر خواهد   شد   آنها 

به عنوان سربازان گمنام و به صورت بی نشان خد  مت کرد  ند  .

 باید   راهکار مناسبی برای جبران د  رامد  های حذف شد  ه 
پید  ا کرد  

جهانگیری همچنین به آســیب های وارد   شد  ه به بنگاه های 
بزرگ زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد   و گفت: 
حذف د  رآمد  های ناشــی از پروازهای عبــوری یا کاهش ۹۷ 
د  رصد  ی مســافران فرود  گاه ها و راه آهن ضرر بسیاری به این 
بخش ها وارد   کرد  ه که باید   برای آن راهکار مناسبی پید  ا کرد  .

معاون اول رییس جمهوری اقد  امات وزارت راه و شهرســازی 
د  ر ساخت بزرگترین آزاد  راه های کشور، اتصال ۵ مرکز استان 
به شبکه ریلی و احد  اث بیمارستان ها و ساختمان هایی که د  ر 
ایــام کرونا د  ر خد  مت مرد  م بود   را بســیار با ارزش خواند   و بر 
طراحی مد  ل های اقتصاد  ی برای استفاد  ه از منابع بازار سرمایه 
به منظور توسعه این اقد  امات تأکید   کرد  .جهانگیری رشد   روز 
افزون شاخص د  ر بازار ســرمایه ایران را عامتی بزرگ برای 
اجرای طرح های اقتصاد  ی از سوی د  ستگاه ها خواند   و گفت: د  ر 
همان روزی که د  ولت شرکت های بزرگ خود   را عرضه می کند   
شاخص سهام ۲۰ هزار واحد   رشد   می کند   این نشان می د  هد   
که مرد  م به د  نبال ســود   معتد  ل و حفظ پــول و د  ارایی های 
خود   هستند   و می توان بخش قابل توجهی از منابع ازم برای 
طرح های توسعه ای را از بازار سرمایه ای تأمین کرد  .معاون اول 
رییس جمهوری با بیان اینکه شرکت ها و بنگاه های خصوصی 
نیز می توانند   برای پیشــبرد   طرح های خود   د  رخواست اوراق 
مشــارکت کند  ، از وزارت راه و شهرســازی خواست تا ضمن 
فراهم کرد  ن تســهیات ازم برای فعالیت بیشتر بنگاه ها به 
رفع د  غد  غه بیکاری د  ر کشور نیز کمک کند  .پیش از سخنان 
معاون اول رییس جمهور محمد   اسامی وزیر راه و شهرسازی 
گزارشی از عملکرد   آن وزارتخانه د  ر زمینه حمل و نقل کاا و 
مسافر توسط ناوگان جاد  ه ای، ریلی و هوایی و د  ریایی کشور به 
منظور رفع نیازها و تأمین تجهیزات مورد   نیاز بخش پزشکی 

به منظور مقابله با کرونا ارائه کرد  .

سرلشکرباقری د  ر پیامی خطاب به فرماند  ه کل سپاه مطرح شد  ؛
نام سپاه بر فراز قله های اقتد  ار و عزت ایران 

می د  رخشد  
تهران-ایرنا- رییس ستاد   کل نیروهای مسلح د  ر پیامی 
با تاکید   بر اینکه سپاه همه عرصه های نیاز ملت و کشور 
را صحنه آزمون های بزرگ و نقش آفرینی های سترگ، 
خــاق و نوآورانه خود   قرار د  اد  ه اســت، گفت: نام این 
نهاد   مقد  س امروز بر فراز قله های اقتد  ار، پیشــرفت و 
عزت این سرزمین می د  رخشد  .به گزارش سپاه نیوز؛ د  ر متن پیام سرد  ار سرلشکر 
پاسد  ار محمد   باقری رییس ستاد   کل نیروهای مسلح  خطاب به سرد  ار سرلشکر 
پاســد  ار حسین سامی فرماند  ه کل سپاه آمد  ه است: خد  ای بزرگ را از سوید  ای 
د  ل شاکریم که د  ر سایه الطاف بیکرانش »پاسد  اران انقاب اسامی« را آیه های« 
عاشورای حسینی« د  ر عصر »جاهلیت مد  رن » قرار د  اد  ه است تا با جلوه گری های 
شــکوهمند   خود   انوار تابناک بصیرت ، انقابی گــری ، مقاومت و پاید  اری برابر 
ظالمان و سلطه گران را بتابانند   و با اهتزاز پرچم بید  اری و استکبارستیزی و طنین 
اند  اختن پژواک زیســت حسینی و مرگ عاشورایی د  ر جغرافیای تشنه معنویت 
و عد  الــت ،خیل آزاد  گان و حق طلبان جهــان را به  خیمه »وایت« فراخوانند  .

رییس ســتاد   کل نیروهای مسلح تاکید   کرد  : اینک د  ر لحظه هایی شورانگیز که 
چهل و یکمین ســالروز تصویب اساسنامه »سپاه پاسد  اران انقاب اسامی« د  ر 
شــورای عالی انقاب و د  ر واقع فرخند  ه روز تحکیم و تثبیت این نهاد   انقابی، 
مرد  می و افتخار آمیز برای ایران و ایرانی پاس د  اشته میشود  ؛ بر خود   می بالیم و 
بار د  یگر  این حقیقت ناب و گوارا  که معمار کبیر انقاب و پیر و مراد   عاشورائیان 
زمان خمینی عزیز برایمان به یاد  گار گذارد  ه اســت که«اگر سپاه نبود   کشور هم 
نبود  « اعتراف می کنیم و  ترنم رهبر عظیم الشــان انقاب ولی فقیه زمان امام 
خامنه ای)مد  ظله العالی( که » از ســپاه صد  د  رصد   راضی هستم« را مایه مباهات 
می د  انیم.رییس ســتاد   کل نیروهای مسلح یاد  آور شد  : آری جای جای تاریخ ۴۱ 
ســاله پس از پیروزی انقاب ، مشــحون از حماسه سازی های سرنوشت ساز و 
متبرک به خون های پاک و مطهر پاســد  اران رشید  ، مخلص و سلحشوری است 
که پیشــتازانه همه هســتی خود   را فد  ای حفظ د  ین و د  فاع از انقاب، نظام و 
اند  یشــه های متعالی اســام ناب محمد  ی )ص( و صیانت از استقال، اقتد  ار و 
امنیت ملی ایران عزیز حتی د  ر فراسوی مرزهای کشور کرد  ند   ، تا پرچم »اسام 
» و »وایت » که پاســد  ار آن هستند   د  ر طوفان فتنه ها و توطئه های د  شمنان 
بر زمین نیفتد  .وی د  ر اد  امه پیام خود   گفت: اینک د  ر شرایطی که سپاه پاسد  اران 
انقاب اســامی همه عرصه های نیاز ملت و کشور را صحنه آزمون های بزرگ و 
نقش آفرینی های ســترگ، خاق و نوآورانه خود   قرار د  اد  ه اســت و نام این نهاد   
مقــد  س بر فراز قله های اقتد  ار، پیشــرفت و عزت این ســرزمین د  ر حوزه های 
د  فاعی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، ســازند  گی، محرومیت زد  ایی و مرد  م یاری 
می د  رخشــد   و مجاهد  ت های مخلصانه و صاد  قانه آنان و سایر نیروهای مسلح و 
مد  افعان انقاب،نظام و میهن عزیز ، تولید   اکسیری حیات بخش و قد  رتمند   د  ر 
جامعه به ویژه نزد   نســل های جوان و تاریخ ســاز کشور را رقم زد  ه است و ملت 
ایران به آیند  ه ای روشن و فتح سنگرهای کلید  ی جهان امید  وارتر از همیشه شد  ه  
است، از خد  ای قاد  ر حکیم طلب می کنیم همگان را قد  رد  ان »سپاه حماسه ها » 
و فد  اکاری و از خود  گذشــتگی »پاسد  اران شریف و سلحشور انقاب » قرار د  هد  .

سرلشکر باقری تصریح کرد  : بی شک از برترین و زیباترین فرصت ها برای بازخوانی 
و ترسیم مناقب »ســپاه پاسد  اران انقاب اسامی«، سالروز تاسیس رسمی این 
نهاد   مبارک است که د  ر نگاه مقام عظمای وایت و رهبری و فرماند  هی کل قوا 
)مد  ظله العالی( خد  امحوری، مرد  م محوری، خطرپذیری، معنویت گرایی، اند  یشه 
ورزی، حمایت از محرومان و مستضعفان و حضور د  ر گستره مقاومت از جمله آنها 
اســت که به ویژه مورد   حساد  ت و هجمه د  شمنان و د  شمنی های آنان علیه این 
مجموعه سرافراز و عالیقد  ر قرار گرفته است.رییس ستاد   کل نیروهای مسلح د  ر 
پایان با تبریک سالروز تاسیس سپاه پاسد  اران انقاب اسامی گفت: امید  وارم به 
توفیق الهی با نصب العین قرار د  اد  ن منویات و رهنمود  های حکیمانه  فرماند  هی 
معظم کل قوا )مد  ظله العالی( و ظرفیت سازی های جاود  ان و مقتد  ر، آماد  ه مواجهه 
با حواد  ث بزرگ باشــید   و د  ر این صراط منیر با همه توان کار جهاد  ی و روحیه 
انقابی، جوانگرایی، پرهیز از محافظه کاری، نگاه فرامرزی، هم افزایی با نیروهای 
مسلح و د  ستگاه های حاکمیتی، هوشیاری واقع بینانه از د  شمن، مرد  می بود  ن و 
ارتقای معنویت و بصیــرت را از اولویت های حتمی، د  ائمی و غفلت ناپذیر خود   
بد  انید   و ان شــااه د  ر این مســیر اد  عیه خاصه حضرت بقیــه اه ااعظم)عج( 

پشتیبان شما خواهد   بود   .

رئیس سازمان پد  افند   غیرعامل:
 سپاه از اصلی ترین مولفه های

 قد  رت ملی است
تهران- ایرنا- رئیس ســازمان پد  افند   غیرعامل کشور 
د  ر پیامی خطاب به فرماند  ه کل سپاه پاسد  ارن انقاب 
اسامی، ســپاه را از اصلی ترین مولفه های قد  رت ملی 
عنوان کرد   و گفت: تضعیف ســپاه، تضعیف اقتد  ار ملی 
است.به گزارش روابط عمومی پد  افند   غیرعامل کشور 
د  ر متن پیام سرد  ار غامرضا جالی به سرلشکر پاسد  ار حسین سامی فرماند  ه 
کل سپاه به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسد  اران انقاب اسامی آمد  ه است: 
انقاب اسامی منشا رویش بسیاری از نهاد  ها، تفکرات و باورهای بی همتایی بود  ه 
است که بسیاری از ملت ها و د  ولت های جهان به وجود   آن غبطه می خورند   اما د  ر 
این میان سپاه پاسد  اران انقاب اسامی جایگاهی ویژه و ممتاز د  ارد  . زیرا از همان 
بد  و تشکیل، سپاه و سپاهی د  ل باخته وایت و انقاب بود  ه است. د  ر این راه هم 
تمام نامایمت ها و نامهربانی ها را به جان خرید  ه است تا انقاب و انسجام ملی به 
خطر نیفتد  .سرد  ار جالی د  ر این پیام اظهار کرد  : ریشه های تفکر سپاه و سپاهی 
را باید   د  ر صد  ر اســام و مکتب عاشورای حسینی و د  ر جان برکفانی جست که 
د  ر سخت ترین شرایط، ولی را تنها نگذاشتند   و حتی وقتی شمشیر از د  ستشان 
افتاد   سینه ها را برابر آماج تیرها سپر کرد  ند  . این تفکر باقی ماند   تا خمینی کبیر 
)ره( همچون پیکرتراشی آن را از د  ل مکتب انقاب اسامی بیرون کشید   و رهبر 
معظم انقاب اســامی به د  ست توانمند  شان آن را پروراند  ند   و سپاه شد   پاسد  ار 
و سنگر مســتحکم انقاب و فرزند   مقتد  ر ایران.رئیس سازمان پد  افند   غیرعامل 
د  ر این پیام تاکید   کرد  : سپاه پاســد  اران انقاب اسامی نمونه بارز »َوأَِعد  ّوا لَُهم 
َما اســَتَطعُتم ِمن ُقَوةٍ« است و این یک د  رس د  ائمی جلوی چشم سپاه است که 
این نیروی انقابی را به نماد   حق طلبی امت اســامی و نماد   مقاومت ملت های 
ستمد  ید  ه تبد  یل کرد  ه اســت.وی د  ر اد  امه این پیام یاد  آور شد  : می توان رازهای 
موفقیت سپاه پاسد  اران انقاب اسامی را د  ر چند   عامل خاصه کرد  ؛ تبعیت از 
وایت، مرد  مد  اری، عمل به هنگام، د  شمن شناسی، بصیرت، عمل د  ر جغرافیای 
جهانی، پاسد  اری واقعی از انقاب، عمل مطابق بر منافع ملی و آرمانگرایی واقع 
بینانه. و چه خوب که ما یکی از تربیت شد  گان این تفکر و مکتب را با تمام وجود   
د  رک کرد  یم. شهید   بزرگوار حاج قاسم سلیمانی نماد   واقعی و عینیت یافته مکتب 

سپاه پاسد  اران است.

سخنگوی هیات رییسه مجلس:
تست کرونای علی اریجانی هنوز منفی 

نشد  ه است
تهران - ایرنا - سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسامی گفت: تست 
کرونای علی اریجانی رییس مجلس شورای اسامی هنوز منفی نشد  ه است 
و وی همچنان د  ر قرنطینه است.اســد  اه عباسی د  یروز سه شنبه د  ر گفت 
و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار د  اشــت: علی اریجانی رییس مجلس 
شورای اسامی که قرار بود   این هفته د  ر مجلس حاضر شود   به د  لیل منفی 
نشد  ن تست کرونایش همچنان د  ر قرنطینه خواهد   بود  .اریجانی د  ر جلسات 
این هفته مجلس شورای اسامی شرکت نخواهد   کرد   و همچنان تحت نظر 
پزشک و د  ر قرنطینه خواهد   بود  .چند  ی پیش خبر مثبت اعام شد  ن تست 
کرونای علی اریجانی رییس مجلس منتشر شد   و از زمان تاکنون اریجانی 

د  ر قرنطینه خانگی به سر می برد  .

پزشکیان: 
مجلس هفته آیند  ه تعطیل است

تهران-ایرنا- مسعود   پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسامی از تعطیلی 
جلسات مجلس د  ر هفته  آیند  ه خبر د  اد  .حسنیعلی حاجی د  لیگانی نمایند  ه 
شاهین شهر د  ر مجلس شورای اسامی د  ر جریان ارائه یک پیشنهاد   د  ر ماد  ه  
۶۱ ایحه مالیات بر ارزش افزود  ه خطاب به مسعود   پزشکیان نایب رییس اول 
مجلس که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهد  ه د  اشت، گفت: ما انتظار د  اریم 
که تعد  اد   روز فعالیت مجلس د  ر هفته بیشــر شود   یا حد  اقل د  ر چهار هفته 
باقی ماند  ه تعطیلی ند  اشــته باشیم که برخی طرح ها و لوایحی که مراحل 
آن ها طی شد  ه به نتیجه برسد  .پزشکیان د  ر پاسخ وی گفت: شما پیشنهاد  تان 

را مطرح بفرمایید  ، د  ر هیات رییسه بحث کرد  یم هفته آیند  ه تعطیل است.

بازگشایی سریعتر اماکن مقد  س و زیارتی
رئیس جمهور گفت: تســریع د  ر بازگشایی اماکن مقد  س و زیارتی با رعایت 
پروتکل های بهد  اشتی، جزو د  غد  غه های مهم د  ولت بود  ه و هست.به گزارش 
حــوزه د  ولت گروه سیاســی باشــگاه خبرنگاران جوان، حجت ااســام و 
المسلمین حســن روحانی رئیس جمهور د  یروز سه شنبه د  ر تماس تلفنی 
با تولیت آســتان قد  س رضوی، اظهار کرد  : د  ولت از میزان شــیفتگی مرد  م 
عزیز ایران به اهل بیت )ع( و عاقه آنان به زیارت بقاع متبرکه اشــراف د  ارد   
و متاســفانه با شیوع این بیماری، جان های تشنه محبان اهل بیت )ع( چه 
د  ر آســتانه تحویل سال نو و چه د  ر اعیاد   و مناسبت های مذهبی هفته های 
گذشــته از زیارت عتبات متبرکه کشور محروم شد  .رئیس جمهور گفت: با 
شــیوع بیماری کرونا و برای حفظ سامتی مومنان و عاشقان اهل بیت )ع( 
که پیوســته نیز مورد   تاکید   ائمه اطهار )ع( بود  ه اســت، ناچار شد  یم برای 
عمل به یک واجب مهم شــرعی که همان حفظ سامتی مومنان است، از 
زیارت مورد   تاکید   مشاهد   مشرفه بویژه حرم امام هشتم محروم شویم و د  ر 
تمام این روزها، از همکاری و همراهی جناب عالی به عنوان تولیت آســتان 
مقد  س حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا )ع( و سایر تولیت ها و از 
جمله آستانه مقد  سه کریمه اهل بیت حضرت معصومه )س(، آستان مقد  س 
حضرت عبد  العظیم حســنی )ع( و آستان مقد  س حضرت احمد   ابن موسی 
شــاهچراغ )ع( برخورد  اریم بود  یم که جای قد  رد  انی د  ارد  .روحانی گفت: این 
همــکاری و همراهی و مقاومت د  ر برابــر برخی تحریکات، نهایت کمک به 
ستاد   ملی مبارزه با بیماری کرونا و جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری و 

حفظ سامتی مرد  م بود  .

رئیس د  فتر مقام معظم رهبری :
برای خود  کفایی کامل راهی 

جز تاش د  ر عرصه های 
مختلف ند  اریم

رئیس د  فتر مقــام معظم رهبری تصریح کرد  : 
تحــوات خوبی د  ر زمینه های مختلف به ویژه 
ایجاد   اشــتغال د  ر ستاد   اجرایی فرمان حضرت 
امام صورت گرفته اســت.به گزارش ایســنا،  
حجت ااسام والمسلمین محمد  ی گلپایگانی 
د  ر حاشــیه بازد  ید   از نمایشــگاه د  ستاورد  های 
اجتماعی ســتاد   اجرایی فرمــان حضرت امام 
و همچنیــن رزمایش همد  لــی برکت و ایجاد   
۱۸۰ هزار شــغل با اولویت بیکار شــد  گان از 
کرونــا افــزود  : واقعاً من بهت زد  ه شــد  م، زیرا 
انســان با آنچه می بیند   و آنچه می شنود   بسیار 
تفاوت د  ارد  .وی با بیان این که از نزد  یک شاهد   
تحوات صورت گرفته بود  م، گفت: این ســتاد   
صد   د  ر صد   موفق بود  ه و علت آن کار مخلصانه 
برای خد  است.رئیس د  فتر مقام معظم رهبری 
با اشــاره به تشریح هایی که حضرت آقا نسبت 
به این گونه مســائل د  ارند  ، گفت: اگر بخواهیم 
به خود  کفایی کامل برسیم راهی جز تاش د  ر 
عرصه های مختلف ند  اریم.محمد  ی گلپایگانی با 
بیان این که ســتاد   اجرایی فرمان حضرت امام 
د  ر همــه زمینه ها فعال بود  ه و ابتکار د  اشــت 
افزود  : اشتغال بسیار زیاد  ی ایجاد   شد  ه است و 
من باید   به رئیس ســتاد   و همه عوامل و د  ست 
اند  رکاران این موفقیــت را تبریک بگویم.وی 
گفت: یقین بد  انید   این اقد  امات د  ر روز مباد  ا به 

د  رد   شما خواهد   خورد  .

پای مناطق آزاد   به ارزهای باتکلیف باز شد  
عضو کمیسیون برنامه و بود  جه گفت: گزارش ۳۰صفحه ای د  یوان د  رباره باتکلیفی ارزهای د  ولتی د  ر جلسه ای 
با حضور مســئوان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و د  یوان محاســبات بررســی شد  .محمد   حسینی د  ر 
گفت وگو با خبرنگار اقتصاد  ی خبرگزاری تســنیم،  با بیان اینکه روز گذشته جلسه ای به منظور بررسی گزارش 
د  یوان محاســبات د  ر خصوص باتکلیفی ۴.۸ میلیارد   د  ار ارز د  ولتی با حضور مسئوان بانک مرکزی، گمرک، 
وزارت صمت و د  یوان محاسبات برگزار شد  ، افزود  : د  ر این جلسه گزارش سی صفحه ای د  یوان محاسبات به همراه 
اطاعــات د  ریافتی از بانک مرکزی و بررســی آن با اطاعات گمرک جمهوری اســامی ایران مبنی بر ثبت 
سفارشهای صورت گرفته و ارز اختصاص یافته انجام شد  .به گفته حسینی، د  ر سال ۹۷ جمعاً حد  ود   ۳۱ میلیارد   
د  ار ارز تخصیص یافته که ۲۵ میلیارد   د  ار کاا وارد   شد  ه است و همچنین ۱.۶ میلیارد   بابت ارز های مسافرتی 
و خد  ماتی می باشد  .وی افزود   با توجه به اعام نرخ ارز د  ر تاریخ بیست و یکم فرورد  ین ماه سال ۹۷ به نرخ ۴۲۰۰ 
تومان، برای وارد  ات کااهای اساســی و غیراساســی این نرخ تعلق گرفته اســت که با توجه به اعام نیازهای 
د  ســتگاه های اجرایی اقد  ام به ثبت سفارش د  ر سامانه وزارت صنعت صورت گرفته است.حسینی با بیان اینکه 
بانک مرکزی د  ر شانزد  هم مرد  اد   ماه سال ۹۷ به بانکهای عامل نرخ ارز جد  ید   را اعام کرد  ه گفت: د  ولت مصوبه 
د  یگری د  ر آن برهه صاد  ر می کند   مبنی بر اینکه ۲۵ گروه کاا با نرخ ارز ۴۲۰۰ و برای سایر کااها به نرخ نیما 
حد  ود   ۷ هزار تومان تأمین ارز انجام خواهد   شد  .عضو کمیسیون برنامه و بود  جه مجلس شورای اسامی گفت: 
د  ر این مصوبات به موضوعات خاصی اشاره می شود   که رعایت آن برای د  ستگاه های اجرایی و بانک مرکزی ازم 
الرعایه بود  ه است.حسینی گفت: بر اساس یکی از این اباغیه ها ایفای تعهد  ات د  ر بازه ۵ماهه از زمان تخصیص 
ارز باید   انجام شود   که د  ر گزارش هم این موضوع مد  نظر قرار گرفته است.به گفته عضو کمیسیون برنامه و بود  جه 
مجلس، اجازه به وزارت صمت مبتنی بر تفکیک ثبت سفارش کااهای اساسی و غیراساسی مبنی بر د  ریافت 
مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان و نرخ ارز نیمایی توسط بانکهای عامل یک موضوع مورد   اختاف است.حسینی 
گفت: موضوع اختافی بعد  ی مربوط به عد  م اتصال ســامانه های گمرک و وزارت صنعت و بانک مرکزی است، 
همچنین  بعضی از اقام کاایی وارد   کشور شد  ه ولی به د  لیل عد  م تکمیل مد  ارک هنوز د  ر سامانه گمرک و بانک 
مرکزی، ترخیص کاا و عد  م ایفای تعهد  ات صورت نپذیرفته است که این موارد   تحت عنوان اظهارنامه های د  ر 
جریان د  ر گمرک عنوان شد  ه است.وی افزود  ، همچنین تعد  اد  ی از تعهد  ات ارزی مربوط به کااهای سازمانهایی 
است که د  ر گمرک اظهار و ترخیص نمی شود  .حسینی به ترخیص برخی از اقام وارد  اتی د  ر سال ۹۷ از طریق 
مناطق آزاد   اشاره کرد   و گفت: کااهای وارد  شد  ه از طریق مناطق آزاد   د  ر سامانه گمرک ثبت نمی گرد  د   همچنین 
تعد  اد  ی از ثبت سفارش کاا قبل از سال ۹۷ وارد   شد  ه که ارز آن د  ر سال ۹۷ تخصیص د  اد  ه شد  ه است.به گفته 
این عضو کمیســیون برنامه و بود  جه، با عنایت به مطالب بانک مرکزی و گمرک جمهوری اســامی ایران بعد   
از تاریخ شــانزد  هم آذر ماه ۹۸ رفع تعهد   برخی اقام صورت گرفته و تعد  اد  ی پروند  ه تخلف نیز توســط وزارت 
صمت به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شد  ه است، همچنین مبلغی نزد  یک به ۱.۵ میلیارد   د  ار تحت عنوان 

عد  م ایفای تعهد  ات ارزی توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه ارسال شد  ه است.

رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  جلســه  ایــن  د  ر 
اجتماعی،گــزارش اقد  امــات اجرایــی از وام های 
قرض الحسنه به خانوارها و نیز شیوه د  اد  ن تسهیات 
به کســب و کارهای آسیب د  ید  ه از ویروس کرونا را 
ارایه نمود  .به گزارش ایســنا، د  ر این جلســه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی،گزارش اقد  امات اجرایی 
از وام های قرض الحســنه به خانوارها و نیز شــیوه 
د  اد  ن تســهیات به کســب و کارهای آسیب د  ید  ه 
از ویروس کرونــا  را ارایه کرد  .رئیس جمهور تأکید   
کرد  : ترتیبی اتخاذ شــود   این تسهیات با تضامین 
ســاد  ه و بد  ون پیچید  گی هــای اد  اری به نحوی که 
شــفافیت ازم و اطمینان از حفظ اشتغال کارگران 
را تضمین نماید  ، ارائه شود  .روحانی با تأکید   بر اد  امه 

سیاســت های اقتصاد   مقاومتی و تأکیــد   بر اتخاذ 
سیاســت هایی د  ر جهت جهش تولید  ، بر توسعه و 
صاد  رات غیرنفتی، با توجه به افزایش تقاضای جهانی 
د  ر برخــی محصوات غذایی، بهد  اشــتی و د  ارویی 
خواســتار اقد  ام د  ر این زمینه ها شد  .د  ر پایان رئیس 
کل بانک مرکزی گزارشی را از پیگیری های د  ریافت 
تسهیات از صند  وق بین المللی پول ارایه د  اد  .رئیس 
جمهور تأکید   کرد  : این تســهیات د  ر جهت تأمین 
نیازهای مربوط به کااهای اساسی مورد   نیاز مرد  م با 
استفاد  ه از ساز و کار مالی اینستکس صورت گیرد  .د  ر 
اد  امه جلسه پیشنهاد  های وزارت اقتصاد   و د  ارایی د  ر 
خصوص تمد  ید   فرصت زمانی برای تشکیل مجامع 
عمومی شرکت ها و نیز موعد   تسلیم اظهارنامه های 

مالیاتی د  ر جهت کمک به بنگاه هایی که به ســبب 
شرایط بحران کرونا د  چار مشکات شد  ه اند  ، مطرح 
و مورد   بررسی قرار گرفت.همچنین پیشنهاد   وزارت 
بهد  اشت، د  رمان و آموزش پزشکی د  ر جهت توسعه 
استفاد  ه به روش های تباد  ل اطاعات اسناد   و نسخه 
الکترونیک د  ر فرآیند   ارایــه خد  مات د  رمانی مورد   
تصویب قرار گرفت.د  ر اد  امه رئیس سازمان برنامه و 
بود  جه استفاد  ه از منابع و مصارف بود  جه سال ۱۳۹۹ 
و تد  ابیر ازم د  ر جهت مواجهه با آثار اقتصاد  ی کرونا 
به جلسه ارایه کرد  .براساس گزارش مرکز آمار ایران، 
تورم نقطــه ای د  ر فرورد  ین ماه ۱۳۹۹ همچنان د  ر 
ســیر نزولی تد  اوم د  اشــته وبــه ۱۹.۸ د  هم د  رصد   

کاهش یافته است.

رئیس جمهور د  ر جلسه اقتصاد  ی د  ولت:

تسهیاتباتضامینسادهوبدونپیچیدگیهایاداریارائهشود
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نگـــاه یک کارشناس بازار سرمایه:

افزایش شد  ید   ریسک د  ر بازار سرمایه
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بازد  هی ۴۰ د  رصد  ی د  ر 19 روز 
کاری ســال جد  ید  ، د  ر حالی که د  ر این مد  ت تمام اقتصاد   د  نیا و 
بازارهای مالی بین یک تا ۲۵ د  رصد   منفی بود  ند  ، بی معناســت و 
با شاخص های اقتصاد  ی ارتباط معناد  اری ند  ارد  .فرد  ین آقابزرگی 
د  ر گفت وگو با خبرنگار اقتصاد  ی ایلنا د  رباره واکنش بورس ایران 
بــه کاهش قیمت نفت و آغاز کار بازار با رشــد   1۰ هزار واحد  ی 
اظهار د  اشت: بازار کامو د  یتی و قیمت جهانی نفت مبتنی بر اثرات 
کاهش رشــد   اقتصاد  ی و کاهش تقاضا د  ر د  نیا است و این روند   
کامــا قابل پیش بینی بود   اما ارتباط مالی و تجاری که ما با د  نیا 
د  اریم به واسطه تحریم ها بســیار پایین است بنابراین اثرپذیری 
به صورت مســتقیم و بنیاد  ی قاعد  تا به مراتب کمتر از آثار روانی 
آن خواهد   بود   هرچند   که پیش تر یک همبســتگی بین کاهش 
کامود  یتــی نفت و بازارهای مالی ایران وجود   د  اشــت.وی تاکید   
کرد  : د  ر حال حاضر سیاســت های اقتصــاد  ی د  ر ایران مبتنی بر 
جذب نقد  ینگی و کاهش نقد  ینگی ســیال د  ر کشــور است که 
از این رو از ســوی بانک مرکــزی و وزارت اقتصاد   تمام منابع د  ر 
حال هد  ایت به سمت بازار سرمایه و بورس است و متعاقبا عرضه 
شــرکت های د  ولتی، به منظور کسری بود  جه امسال و هم تامین 
نقد  ینگی که به د  لیل کاهش شــد  ید   صاد  رات نفت و محصوات 
نفتی وجود   د  ارد  ، عرضه می شــوند   تا این کسری ها جبران شود  .

این کارشناس بازار ســرمایه افزود  : د  ر این شرایط تضاد   منافعی 
د  ر بازه زمانی ســرمایه گذاری بلند  مد  ت که از سوی د  ولت انجام 
می شود   با سرمایه گذاری کوتاه مد  ت که سهامد  اران خرد   به د  نبال 
آن هســتند  ، ایجاد   خواهد   شد  . حال اینکه منافع این د  و گروه به 
هم گره خورد  ه است و با حمایت مسئوان از جمله رئیس جمهور 
و وزیر اقتصاد   نقد  ینگی به سمت بازار سرمایه هد  ایت می شود  .وی 
اد  امه د  اد  : این ترغیب و تشــویق سرمایه گذاری د  ر بورس با هد  ف 

ارزیابی و تقویم د  ارایی شرکت هایی که ماک تعیین قیمت آنها، 
ارزش جایگزینی و ارزش روز د  ارایی هایشــان است، شکل گرفته 
که این سود  ی عاد  ی سهامد  اران خرد   نمی کند   بنابراین یک تضاد   
منافع د  ر این بازه زمانی ســرمایه گذاری بلند  مد  ت از سوی د  ولت 
و نگاه ســرمایه گذاری کوتاه مد  ت از سوی سهامد  اران خرد   ایجاد   
می کند  .آقابزرگــی با تاکید   بر اینکه پیش بینی می کنم اگر با یک 
روند   منطقی مواجه باشــیم تا د  و ماه آیند  ه د  ر بازار سرمایه باید   
حالــت معکوس رخ د  هد  ، گفت: توجیه و منطق ســرمایه گذاری 
د  ر اینجا مخد  وش می شــود   به این معنا که نســبت بازد  هی به 
شــد  ت کاهش پید  ا می کند   و کسانی که ســود   قابل توجهی د  ر 
این مد  ت د  ریافت کرد  ند   با همین اشــتیاقی که وارد   بازار شد  ند   
از بورس خارج می شوند  .این کارشــناس بازار سرمایه با اشاره به 

سرنوشت ســهامد  اران خرد  ی که با هد  ف نوسان گیری وارد   بازار 
شــد  ند  ، گفت: د  قیقا این اتفاق قابل پیش بینی اســت که افراد  ی 
که با حد  اقل ســرمایه وارد   بورس شد  ه اند   و قد  رت تحلیل بازار را 
ند  ارند  ، د  چار آســیب خواهند   شد  .وی اظهار اشت: به د  لیل نقاط 
ضعفــی که د  ر اقتصاد   ایران وجــود   د  ارد   و نبود   بازارهای موازی، 
افــراد  ی که نقد  ینگی د  ر اختیار د  ارند   قــد  رت انتخاب بازار برای 
هد  ایــت پــول را ند  ارند   و این یک مزیتی اســت که اغلب منابع 
وارد   بازار ســرمایه شــد  ه اما به د  لیل همین محد  ود  یت ها، د  ولت 
باید   تمهید  اتی اتخاذ کند   تا د  ر این شرایط منافع سهامد  اران خرد   
آســیبی نبیند  .آقابزرگی اد  امه د  اد  : د  ولت می خواهد   شرکت های 
بزرگ و د  ارایی های خــود   را به قیمت ارزش جایگزینی و قیمت 
د  ار و ارز  بفروشــد   و از سوی د  یگر سهامد  اران خرد   هم به د  نبال 

د  ریافت حد  اکثر ســود   د  ر مجامع هستند  ، د  ر این شرایط عاید  ات 
ســهامد  اران منطبق با میزان سرمایه گذاری که کرد  ه اند   نیست و 
موجب ســرخورد  گی و زیان آنها خواهد   شد   و منطقا باید   شاهد   
وضعیت معکوس و خروج سرمایه از بازار بورس باشیم و این اتفاق 
قابل پیش بینی است.وی د  رباره اینکه چه زمانی نشانه های خروج 
سرمایه از بورس ظهور می کند  ، تاکید   کرد  : این موضوع بستگی به 
سرعت افزایش و رشد   بازار د  ارد  . بازد  هی ۴۰ د  رصد  ی د  ر 16 روز 
کاری ســال جد  ید  ، د  ر حالی که د  ر این مد  ت تمام اقتصاد   د  نیا و 
بازارهای مالی بین یک تا ۲۵ د  رصد   منفی بود  ند  ، بی معناست و با 
شاخص های اقتصاد  ی ارتباط معناد  اری ند  ارد  .این کارشناس بازار 
سرمایه گفت: حتی اگر ارزند  گی سهام و د  ارایی هایی که د  ر بورس 
معامله می شوند  ، بااتر از این اعد  اد   باشند   بازهم نباید   اختااتی 
ایجاد   می شد  .وی با بیان اینکه د  لیل کناره گیری شاپور محمد  ی 
از بازار ســرمایه هم همین موضوعات بود  ، گفت: وظیفه شورای 
عالی بورس و ســازمان بورس حفظ حقوق سهامد  اران با اولویت 
سهامد  اران خرد   است هرچند   که سیاست د  ولت برای جمع آوری 
نقد  ینگی و هد  ایت آن به بازار ســرمایه د  رســت است اما ماک 
و معیار روش د  ارایی های د  ولت ارزش روز د  ارایی های آن اســت.

آقابزرگی با تاکید   بر اینکه ریسک بازار به شد  ت د  ر حال افزایش 
است، گفت: منطقا با افزایش ریسک، بازد  هی هم افزایش می یابد   
و د  ر علم مالی بازه و ریسک را د  ر کنار هم مد  یریت می کنند  .این 
کارشناس بازار سرمایه افزود  : افزایش غیرقابل توجیه بورس و عد  م 
انطباق آن با متغیرهای اثرگذارهای اقتصاد  ی ریســک را افزایش 
می د  هد   و هرچه سرعت رشد   بیشتر باشد  ، زمان تحقق پیش بینی 
خروج نقد  ینگی شد  ت و میزان آن هم بیشتر خواهد   شد  .وی تاکید   
کرد  : این اتفاقات د  ر آیند  ه ای نزد  یک د  ر بازار سرمایه اجتناب ناپذیر 

است و مسلما اصاح قیمتی خواهیم د  اشت.

تاثیر کاهش سود   بانکی بر بازار مسکن
کاهش جذابیت ســپرد  ه گذاری د  ر بانک ها معموا با انتقال بخشی از نقد  ینگی 
به بازارهای مســکن، بورس و ارز همراه می شود  .به گزارش اقتصاد  آناین به نقل 
از ایســنا، مد  یران عامل بانک های د  ولتی و خصوصی توافق کرد  ه اند   از روز یکم 
ارد  یبهشــت ماه 1۳99 سقف 1۵ د  رصد  ی نرخ سود   سپرد  ه های بانکی را رعایت 
کنند  . این تصمیم می تواند   اثراتی د  ر د  یگر سطوح اقتصاد  ی د  اشته باشد  . د  ر بخش 
مسکن معموا کاهش نرخ ســپرد  ه های بانکی به صورت به هم خورد  ن نسبت 
ود  یعه با اجاره ماهیانه و رشد   تعد  اد   قرارد  اد  های خرید   و فروش بروز پید  ا می کند  .

البته با توجه به رشــد    شاخص بورس که از سال گذشته آغاز شد  ه این احتمال 
که بعد   از کاهش سود   بانکی همچنان بازار سهام مقصد   اول سرمایه گذاری باشد   
وجود   د  ارد   اما گزینه های بعد  ی می تواند   بازار مســکن، ارز و طا باشد  .د  ر بخش 
اجاره معموا صاحب خانه ها نرخ تورم و سود   سپرد  ه های بانکی را د  ر محاسبات 
رهــن و اجاره ماهیانه لحاظ قرار می د  هند  . بد  ین صورت که هرچه ســود   بانکی 
پایین تــر برود  ، تمایل بــه د  ریافت پول پیش، کمتر می شــود   و مالکان ترجیح 
می د  هند   به جای مبلغ رهن، اجاره ماهیانه د  ریافت کنند  .نســبت نرخ اجاره به 
ود  یعــه کماکان از فرمول قد  یمی تبعیت می کنــد  . طبق عرف معمول، هر یک 
میلیون تومان رهــن معاد  ل ۳۰ هزار تومان اجاره د  ر نظر گرفته می شــود  . د  ر 
این شــرایط مالکانی که مبلغ رهن را د  ر بانک سپرد  ه گذاری می کنند   با  کاهش 
نرخ ســود   بانکی، د  یگر سپرد  ه گذاری برایشان نفع اقتصاد  ی ند  ارد  . خروجی این  
وضعیت به تغییر وضعیت بازار اجاره از رهن کمتر و اجاره ماهیانه بیشتر منجر 
می شــود  .از سوی د  یگر با کاهش سود   بانکی، ســپرد  ه گذارانی که مبالغ د  رشت 
د  ر بانک ها گذاشــته اند   پول خود   را خارج می کنند   و به خرید   د  ارایی های ثابت 
اختصاص می د  هند  . بازار ملک د  ر چنین شــرایطی جزو اهد  اف ســرمایه گذاری 
است. سپرد  ه گذاران خرد   نیز ممکن  است به خرید   و فروش طا و ارز بپرد  ازند  . 
گروهی د  یگر از ســرمایه گذاران هم ممکن اســت به ساخت و ساز مسکن روی 
بیاورنــد   که به  تعاد  ل عرضه و تقاضا کمک می کند  . هرچند   تجربه نشــان د  اد  ه 
معموا ســفته بازان د  ر چنین شرایطی ســرمایه های خود   را به خرید   واحد  های 
آماد  ه اختصاص می د  هند  .با وجود   آن که ممکن اســت با پایبند  ی بانک ها به نرخ 
1۵ د  رصد   سپرد  ه، سرمایه ها به سمت بخش های مولد   حرکت  کند  ، این نگرانی 
نیز وجود    د  ارد   که هجوم ســرمایه ها به بازارهای مسکن و ارز منجر به افزایش 
قیمت ها د  ر این بخش شود  . از جمله راهکارها برای کنترل بازار مسکن، افزایش 
ســاخت و ساز و اعمال سیاست های مالیاتی بر معامات سفته بازانه است. طرح 
مالیات بر عاید  ی ســرمایه برای کنترل بازارهای غیرمولد   همچون مسکن، ارز و 
طا اواخر ســال 1۳9۷ د  ر مجلس بررســی و به د  ولت پیشنهاد   شد  . این ایحه 
هم اکنون د  ر د  ستور کار د  ولت قرار د  ارد   اما هنوز به مجلس شورای اسامی ارایه 
نشد  ه و با توجه به زمان بر بود  ن روند   تصویب آن د  ر د  ولت و مجلس، بعید   است 

که به سال 1۳99 برسد  .

وزارت کار لیست 1۷ میلیون خانوار را به 
سازمان  هد  فمند  ی یارانه فرستاد  

تهران - ایرنا - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارســال لیســت بیش از 1۷ 
میلیون سرپرســت خانوار بــرای د  ریافت وام یک میلیون تومانی به ســازمان 
هد  فمند  ی یارانه ها خبر د  اد  .»محمد   شــریعتمد  اری« د  یروز سه شنبه د  ر حساب 
کاربری خود   د  ر توئیتر نوشــت: پس ازبررسی پیامک های متقاضیان وام قرض 
الحسنه یک میلیون تومانی ویژه کرونا، ظهر امروز )سه شنبه( لیست1۷ میلیون 
و1۵۳ هزار و ۲1 سرپرست خانوار به سازمان هد  فمند  ی یارانه ها ارسال شد  .وی 
افزود  : با اقد  ام بانک مرکزی ازظهر امروز )چهارشنبه( وام یک میلیون تومانی به 
حســاب مرد  م واریز شود  .وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی د  ر پایان نوشت: واریز 
د  رخواســت های د  ریافتی پس از امروز نیز از د  هم ارد  یبهشت انجام می شود   .به 
گزارش ایرنا، د  ولت تصمیم گرفته تا عاوه بر پرد  اخت ۷۵ هزار میلیارد   تومان وام 
به کسب و کارهای آسیب د  ید  ه از کرونا مبلغ یک میلیون تومان از محل منابع 
بانکی به صورت قرض الحســنه به حســاب یارانه بگیران که ۲۳ میلیون خانوار 
هســتند  ، واریز شود  .سرپرســتان خانوار که یارانه نقد  ی ۴۵۵۰۰ تومان د  ریافت 
می کنند   از روز ۲۷ تا ۳1 فرورد  ین ماه فرصت د  اشــتند   د  رخواســت خود   را به 
شــماره 6۳69 ارســال کنند   که با توجه به اینکه ۲.۵ میلیون سرپرست خانوار 

نتوانستند   اینکار را انجام د  هند  ، این مهلت تا هفتم ارد  یبهشت ماه تمد  ید   شد  .

نامه شافعی به جهانگیری
تسهیات اقتصاد  ی کرونایی منجر به لغو سایر 

تسهیات نشود  
رییس اتاق ایران با ارسال نامه ای به معاون اول از او خواست تد  ابیری اتخاذ شود   
که اجرای تسهیات و تمهید  ات اقتصاد  ی مربوط به د  وره شیوع کرونا موجب لغو 
د  یگر تصمیمات حمایتی مربوط به شــرایط معمول شود  .به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غامحســین شــافعی د  ر نامه ای به اسحاق 
جهانگیری با تاکید   بر اینکه تقریباً بیشــتر صنایع نســبت به سال قبل شرایط 
بد  تری د  ارند  ، نوشته است: پیرو تصمیم ستاد   ملی مبارزه با کرونا مبنی بر معرفی 
د  ه رسته شغلی آسیب د  ید  ه و د  ر نظر گرفتن برخی تسهیات بیمه ای و مالیاتی 
برای ایشان، سازمان تأمین اجتماعی ضمن اباغ مصوبه »امهال حق بیمه سهم 
کارفرمایی مربوط به فهرست اسفند   ماه 1۳9۸، فرورد  ین 1۳99 و بعد  « به شعب 
ســازمان، اقد  ام به لغو تمامی مجوزها و تســهیات د  ر نظر گرفته شد  ه توسط 
نهاد  هایی همچون ستاد  های تسهیل و رفع موانع تولید  ، شورای تأمین کارگری، 
ســتاد   فرماند  هی اقتصاد   مقاومتی و د  ر خصوص ســایر فعالیت های خارجی از 
فهرست د  ه رسته شغل مذکور نمود  ه است.پیش از این فهرست 1۰ رسته شغلی 
آســیب د  ید  ه از شیوع کرونا از ســوی بانک مرکزی به این شرح اعام شد  ه بود  : 
»مراکز تولید   و توزیع غذاهای آماد  ه اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی، تاارهای 
پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه فروشی ها و موارد   مشابه به تشخیص وزارت صنعت، 
معد  ن و تجارت«، »مراکز مربوط به گرد  شگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، 
مجتمع های جهانگرد  ی و گرد  شگری، مهمان پذیرها مهمانسراها، مسافرخانه ها، 
زائرســراها، مراکز بوم گرد  ی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خد  ماتی بین 
راهی و موارد   مشابه به تشــخیس وزارت میراث فرهنگی، گرد  شگری و صنایع 
د  ستی«، »حمل و نقل عمومی مسافر د  رون شهری و برون شهری اعم از هوایی، 
جاد  ه ای، ریلی و د  ریایی«، »د  فاتر خد  مات مســافرتی و گرد  شــگری«، »تولید   و 
توزیع پوشــاک«، »تولید   و توزیع کیف وکفش«، »مراکز توزیع آجیل، خشکبار، 
قناد  ی، بســتنی و آبمیوه«، »مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی«، »مراکز 
و مجتمع هــای فرهنگی و آموزشــی« و »مراکز تولیــد  ، توزیع و فروش صنایع 
د  ستی««شــافعی د  ر نامه خود   به جهانگیری یاد  آور شــد  ه اســت که این اقد  ام 
سازمان تأمین اجتماعی موجب عمیق شد  ن بحران و باعث بیکاری حجم زیاد  ی 
از کارگران و تعطیلی صنایع د  ر سالی خواهد   شد   که تحت عنوان »جهش تولید  « 

نامگذاری شد  ه است.

بازد  هی ۴۰ د  رصد  ی بورس د  راین شرایط بی معنی است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اعام 
میزان معافیت ســاانه حقوق و همچنین نرخ 

مالیات بــر د  رآمد   حقوق ســال 1۳99 گفت: 
سقف معافیت مالیاتی د  ر سال جاری به صورت 
ســاانه ۳6 میلیون تومان و به صورت ماهانه 
سه میلیون تومان است.به گزارش ایسنا، امید   
علی پارســا با اشــاره به مقررات جزء )۲( بند   
)الف( تبصره )1۲( قانون بود  جه ســال 1۳99 

کل کشــور اظهار کرد  : سقف معافیت مالیاتی 
موضوع ماد  ه )۸۴ ( قانون مالیات های مستقیم 
د  ر سال 1۳99، ساانه مبلغ ۳6 میلیون تومان 
تعیین شد  ه است.وی افزود  : نرخ مالیات بر کل 
د  رآمد   کارکنان د  ولتی و غیرد  ولتی اعم از حقوق 
و مزایای فــوق العاد  ه و کارانه مــازاد   بر مبلغ 

مذکور تا یک و نیم برابر آن مشــمول مالیات 
ساانه به نرخ 1۰ د  رصد   و نسبت به مازاد   یک 
و نیم برابر تا د  و و نیم برابر آن مشمول مالیات 
ســاانه 1۵ د  رصد   و نســبت به مازاد   د  و و نیم 
برابر تا چهار برابر آن مشــمول مالیات ساانه 
۲۰ د  رصد   و نسبت به مازاد   چهار برابر مشمول 

مالیات ۲۵ د  رصد   اســت. د  ر اد  امه رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی کشــور گفت: اشخاصی 
که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره )1( 
ماد  ه )۸6( قانون مالیات های مستقیم بهره مند   
هســتند  ، مشــمول معافیت ماد  ه )۸۴ ( قانون 

مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند  .

سقف معافیت مالیاتی 
حقوق ۹۹ اعام شد  

گزید  ه خبر
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نیویورک تایمز: استانها

صنعتنفتجهانباویروسوفورتولید،زمینگیرشد
تهــران- ایرنا- نیویورک تایمز د  ر گزارش د  یروز ســه شــنبه با 
اشــاره به افزایش جهانی تولید   نفت و رکود   ناشی از همه گیری 
ویروس کرونا نوشــت: وفور عرضه و کاهــش تقاضا، کمبود   انبار 
برای ذخیره نفت، و د  ســت آخر پد  ید  ه ای نوظهور به نام »قیمت 
منفی«؛ مشــکاتی است که تمام شرکت های نفتی را زمین گیر 
کرد  ه است.این گزارش به قلم »استنلی رید  « و »کلیفورد   کراوس« 
می افزاید  : صنعت نفت جهان زمین گیر شد  ه است، چنین روند  ی 
تصمیم گیران د  ر جهان را مجبور می کند   تا چاره ای بیاند  یشند   
و با قد  رت تمام د  ر این موضوع ورود   و مشــکل را حل کنند  .روز /

د  وشــنبه/ پد  ید  ه عجیبی د  ر بازار نفت رخ د  اد  ؛ د  ر بازار قیمت ها 
به حد  ی ســقوط کرد   که عد  ه ای از معامله گران مجبور شد  ند   به 
خرید  اران پول د  هند   تا نفتشان را خربد  اری کنند  .قیمت شاخص 
اصلی نفت آمریکا بیش از ۵۰ د  ار د  ر هر بشــکه ســقوط کرد   و 
آنقد  ر پایین آمد   که تا آخر شــب بــه حد  ود   ۳۰ د  ار منفی صفر 
رســید  . این اولین بار اســت که قیمت نفت منفی می شود  . این 
تکان شد  ید   بر بازار  آشفته و د  رهم و برهم بازار نفت نتیجه ویرانی 
ویروس کروناســت که ضربه اش بر پیکره جهان وارد   آمد  ه است.

د  و کشور عربستان و روسیه به همراه سایر کشورها هفته گذشته 
تصمیم گرفتند   سطح تولید   را پایین بیاورند  . تولید   پایین آمد  ؛ اما 
با همین کاهش تولید   هم اآن د  ر حال حاضر آنقد  ر نفت د  ر د  نیا 
تولید   می شــود   و فراوان است که هیچ کشوری جایی برای انبار 
کرد  ن اینهمه نفت تولید   شد  ه را ند  ارد  .اکنون روزانه قریب به ۱۰۰ 
میلیون بشکه نفت د  ر سراسر جهان تولید   می شود  . د  ر آغاز سال 
جاری میاد  ی )د  ِیماه  ۹۸( قیمت نفت بشکه ای باای ۶۰ د  ار 
بود   اما این قیمت د  ر جمعه گذشــته به بشکه ای حد  ود   ۲۰ د  ار 
تنزل پید  ا کرد  .قیمت ها منفی شد  ه است. معنای چنین پد  ید  ه ای 
آن است که هرکس می خواهد   نفت بفروشد   باید   به هر مشتری 
۳۰ د  ار بپــرد  ازد  . یکی از علل ایــن پد  ید  ه د  ر روش های تجارت 
نفت است. قرارد  اد  های »فیوچرز« برای تحویل د  ر ماه مه فقط تا 
امروز/سه شنبه/ اعتبار د  ارد  . هیچ خرید  اری میل خرید   این نفت را 
ند  ارد   چون جایی برای انبار کرد  ن آن نیست. قرارد  اد  های تحویل 
د  ر ماه ژوئیه کماکان با قیمت بشکه ای ۲۲ د  ار فروخته می شود   
که ۱۶ د  رصد   پایین تر از قیمت روز اســت.»آرون براد  ی« نایب 
رئیس خد  مات بازار نفت د  ر شرکت تحقیقات و مشاوره »آی. اچ. 
اس مارکیت« )IHS Markit( د  ر این باره تاکید   می کند  :«اگر شما 
تولید  کنند  ه هستید   بازارتان محو شــد  ه و اگر امکان انبار کرد  ن 
ند  ارید  ، بد  بخت شد  ه اید  «.این کارشناس نفتی می گوید  :«سیستم 
د  ارد   بازار را محک می زند  «.پاایشگاهها تمایلی ند  ارند   که نفت را 

به بنزین، گازوئیل، یا سایر فرآورد  ه های نفتی تبد  یل کنند  . یکی 
از علل آن لغو پروازهاســت که باعث می شــود   د  اان و معامله 
گران نفتی امکان مسافرت ند  اشته باشند  . علت د  یگر، د  ر این است 
که تجارت بین الملل بشــد  ت کند   شد  ه است.نفت هم اکنون د  ر 
کشتی های حمل بار نگهد  اری می شود  . شرکتهای نفتی هم هر 
قطعه زمین، حفره و شکافی د  ر هر کجا پید  ا کنند   نفت را به آنجا 
می برند   و ذخیره اش می کنند  . امروز یکی از بهترین شرایط د  ر 
تجارت نفت؛ امکان برخورد  ار بود  ن از تانکر برای انبار کرد  ن نفت 
است.طبق برآورد   کارشناسان نفتی؛ د  ر حال حاضر ظرفیت جهان 
برای ذخیره نفت تنها ۶.۸ میلیارد   بشــکه است و تا به این لحظه 
قریب به ۶۰ د  رصد   از این ظرفیت تکمیل شــد  ه است.د  ر آمریکا؛ 
قطب انبار و ذخیره نفت؛ شهر »کاشینگ« د  ر ایالت »اوکاهما« 
است. این انبار ظرفیت انبار کرد  ن ۸۰ میلیون بشکه نفت را د  ارد   
اما فعا تنها برای ذخیره ســازی ۲۱ میلیون بشکه نفت جا د  ارد  ، 
یعنی معاد  ل کمتر از ۲ روز تولید   نفت آمریکا.کاشــینگ حتی به 
۵۰ د  رصد   ظرفیت خود  ش هم نرســید  ه اســت، اما طبق برآورد   
کارشناسان، تا ماه مه ظرفیتش تقریبا تکمیل خواهد   شد  .د  ر سایر 
نقاط جهان از جملــه کارائیب، یا آفریقای جنوبی، آنگوا، برزیل 
و نیجریه ظرفیت انبار و ذخیره این کشــورها تا چند   روز آیند  ه 
تکمیل خواهد   شــد  .»د  ونالد   ترامپ« د  ر نشست خبری خود   روز/

د  وشنبه/ گفت که د  ولت او د  ارد   بررسی می کند   ۷۵ میلیون بشکه 
نفت را د  ر »انبار ذخیره استراتژیک نفت« نگهد  اری کند  . این انبار 

د  ر د  وران تحریم نفتی سال های ۷۴-۱۹۷۳ ساخته شد   و محل 
اســتفاد  ه آن،روز مباد  اســت. این انبار د  ر حال حاضر حد  ود   ۶۳۵ 
میلیون بشــکه نفت د  ارد   و مجهز شد  ه است تا ۷۵ میلیون بشکه 
نفت را هم د  ر خود  ش جای بد  هــد  . اما این انبار روزانه فقط می 
تواند   ۵۰۰ هزار بشــکه نفت را د  ر خود  ش جای بد  هد  .مشکات 
صنعت نفت د  ر جهان آنقد  ر بزرگ است که به این زود  ی ها مرتفع 
نخواهد   شد  .زیرساخت های صنعت نفت فوق العاد  ه پیچید  ه است 
و به این راحتی نمی توان شیرهای نفتی را بست. از آن گذشته؛ 
کشــورهایی نظیر عربستان و روسیه که اقتصاد  هایشان متکی به 

نفت است به هیچ وجه میل ند  ارند   تولید  شان را قطع کنند  .
بســتن چاههای نفت و د  وباره باز کــرد  ن د  ر مقاطعی که تقاضا 
د  وباره افزایش می یابد  ، به یک نیروی انســانی ماهر و تجهیزاتی 
مناسب نیاز د  ارد   که هرد  ویشان فوق العاد  ه هزینه برند  . چاههای 
نفت همیشــه هم اینطور نیست که بتوانند   به سطح تولید   قبلی 
بازگرد  ند  . شــماری از شرکت های نفتی هم مجبورند   کماکان به 
تولید   اد  امه د  هند   تا بتوانند   بهره د  یونشان را بپرد  ازند   و زند  ه بمانند  .

همچنین افت شــد  ید   قیمت نفت، ناشی از روند   چگونگی تعیین 
قیمت نفت است. معامله گران نفت را می فروشند   تعهد   می د  هند   
آن را د  ر آیند  ه تحویل خواهنــد   د  اد  . حاا اینکه این نفت د  ر ماه 
آیند  ه تحویل د  اد  ه شود   یا یک ماه د  یرتر، بطور معمول این د  یرکرد   
اختاف قیمت چند  انی ند  ارد  .اما این روند   رایج د  یروز اتفاق نیفتاد  . 
د  ر معامات د  وشنبه، روند   کار بر این منوال بود   که نفتی که قرار 

اســت ماه آیند  ه یا د  ر ماه مه تحویل د  اد  ه شود  ،   بی ارزش قلمد  اد   
شد  . نفت مقرر شــد  ه برای تحویل د  ر ماه ژوئن هم قیمتش افت 
کرد  .سیر تحوات د  ر بازار نفت حاکی از آن است که بازار، ارزش 
اکنون نفت خام را قیمت گذاری می کند  . نفت خام »برنت« که 
تقریبا د  ر همه جای د  نیا به غیر از آمریکا شــاخص ارزش گذاری 
قیمت نفت اســت، مهلت قرارد  اد  هایش بــرای تحویل د  ر ماه مه 
منقضی شــد  ه است و د  ر معامات روز د  وشنبه ارزشش ۵ د  رصد   
پایین آمد   و به زیر ۲۷ د  ار د  ر هر بشــکه رسید  .»آنتونیو هالف« 
از بنیانگذاران شــرکت تحقیقات نفتی »کی روس«)Kayrros(د  ر 
پاریس د  ر این زمینه عنوان می کند  : »این نابرابریها نشان می د  هد   
که فشــار سنگینی د  ارد   بر بازار وارد   می شود   و عامت یک عد  م 
توازن خیلی واقعی میان عرضه و تقاضاست«.تا همین یک هفته 
قبل؛ تا حد  ود  ی می شد   به صنعت نفت خوش بین بود  . »اوپک«، 
روسیه و سایر تولید  کنند  گان نفت می گفتند   حاضرند   ۹.۷ میلیون 
بشکه د  ر روز از تولید  شــان کم کنند   که بااترین میزان کاهش 
تولید   است و معاد  ل حد  ود   ۱۰ د  رصد   تولید   جهانی نفت است.این 
کاهش عظیم تولید   معنایش فروپاشی تقاضا د  ر سطح جهان است. 
اما همین کاهش فوق العاد  ه چشــمگیر د  ر تولید  ،   باز هم تقریبا 
کافی نیســت.برآورد   تحلیلگران نفتی این است که د  ر ماه آوریل 
سطح تقاضا به میزان ۲۹ میلیون بشکه د  ر روز کاهش پید  ا خواهد   
کرد  . این سه برابر کاهشی است که اوپک و متحد  انش پیش بینی 

کرد  ه بود  ند  . د  ر ماه مه هم اوضاع تغییر چند  انی نخواهد   کرد  .
»د  یوید   فایف« اقتصاد  د  ان ارشــد   شــرکت قیمت گذاری کااها 
موسوم به »آرگوس مد  یا«)Argus Media( د  ر این باره می گوید  :« 
این کاهش تولید   اوپک و شرکایش میزان شمگیری است اما برای 
بهبود   وضعیت بازار از اکنون تا سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ کافی 
نیست«.د  ر آمریکا هم تولید  کنند  گان نفتی سطح تولید   را پایین  
آورد  ه اند   اما سرعت این کاهش کافی نیست.با روند   کنونی کاهش 
تولید  ، تا پایان سال جاری میاد  ی سطح تولید   نفت خام آمریکا به 
۱۱ میلیون بشکه د  ر روز کاسته خواهد   شد  . این رقم د  ر پایان سال 
۲۰۱۹ بالغ بر ۱۳.۳ میلیون بشکه د  ر روز بود  .بسیاری از شرکتها 
بطور اساســی ضرر کرد  ه اند  . کارشناســان امر توصیه می کنند   
که صنعت نفت و زیرمجموعــه هایش باید   ظرف ماههای آیند  ه 
د  ر فکر حمایت از ورشکســت شد  گان این صنعت باشند  .کمپانی 
»هالیبرتون«)Halliburton(آمریکا که تولید  کنند  ه بزرگ تجهیزات 
و تاسیســات، کارگر و خد  مات به شرکت های نفتی است، د  یروز 
د  وشــنبه گزارش د  اد   که د  ر سه ماهه اول سال جاری میاد  ی ۱ 

میلیارد   د  ار ضرر کرد  ه است. 

قبض د  وره جد  ید   مشتركان آب و فاضاب 
به صورت علي الحساب صاد  ر مي گرد  د  

بــه منظور رعایت فاصله گذاري اجتماعي و کمک به قطع زنجیره انتقال 
ویــروس کرونا ، قرائت حضوري کنتورهــاي آب د  ر منازل مرد  م متوقف 
شــد  ه و قبوض آب این د  وره ، به صورت علي الحساب صاد  ر مي گرد  د  .به 
گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضاب استان مرکزي ، مهند  س علي 
صاد  قي معاون خد  مات مشــترکین و د  رآمد   این شرکت با اعام خبر فوق 
گفت : مبناي محاسبه قبوض آب این د  وره مشترکان، بر اساس میانگین 
مصارف قبلي مي باشد  .    وی د  ر اد  امه افزود   : مشترکاني که تمایل د  ارند   
قبــوض خود   را به صورت قطعــي د  ریافت نمایند   ، میتوانند   با مراجعه به 
ســایت شرکت آب و فاضاب اســتان مرکزي نسبت به وارد   نمود  ن رقم 
کارکرد   کنتور آب د  ر قسمت " خود  اظهاري کارکرد   کنتور “  اقد  ام نمود  ه و 
قبض قطعي خود   را  مشاهد  ه و پرد  اخت نمایند  .     مهند  س صاد  قي ضمن 
تشریح نحوه خود   اظهاري براي د  ریافت قطعي قبوض گفت:مشترکین مي 
توانند   با مراجعه به آد  رس اینترنتي شرکت آب و فاضاب استان مرکزي به 
نشاني abfamarkazi.ir ، گزینه خود   اظهاري کارکرد   کنتور د  ر صفحه 
اصلي پورتال را انتخاب نمود  ه و پس از د  رج شماره اشتراک و تلفن همراه 
خود    ، شــماره صحیح  کارکرد   کنتور و تاریخ را ثبت و قبض را مشاهد  ه 

و پرد  اخت نمایند  .

مد  یرعامل شرکت گاز استان قزوین:
 اجرای 291 كیلومتر شبکه گازرسانی 

د  ر استان قزوین
مد  یرعامل شرکت گاز استان قزوین از اجرای ۲۹۱  

کیلومتر شبکه گازرسانی شهری و روستایی طی 
ســال گذشته د  ر این اســتان خبر د  اد  .  اسماعیل 
مفرد   بوشــهری د  ر این باره اظهــار کرد  : علیرغم 
مشــکات و موانع موجود   و صعــب العبور بود  ن 
مناطق روستایی بیش از ۶۳ د  رصد   عملیات اجرایی شبکه گذاری به طول 
۱۸۵ کیلومتر د  ر این بخش انجام شــد  ، همچنین ۱۰۶ کیلومتر شــبکه 
گذاری نیز د  ر مناطق شــهری اجرا شد  ه اســت. وی افزود  : طی سال ۹۸ 
تعد  اد   ۵۷۰۰ انشــعاب جد  ید   و علمک گاز به متقاضیان واگذار شد  ه که از 
این تعد  اد   ۷۱ د  رصد   د  ر ســطح روستاها بود  ه است و امید   است با افزایش 
د  سترسی روستاییان عزیزبه این نعمت خد  اد  اد  ی موجبات رفاه این عزیزان 
فراهم شود  . مد  یرعامل شــرکت گاز استان قزوین با اشاره به بهره مند  ی 
۲۵ شــهر و همچنین ۵۱۵ روستا د  ر استان از گاز طبیعی اد  امه د  اد  : هم 
اکنون ۱۰۰ د  رصد   جمعیت شهری و ۸۵ د  رصد   جمعیت روستایی استان 
از نعمت گاز طبیعی اســتفاد  ه می کنند   وامید   است با تاش هرچه بیشتر 
د  ر آیند  ه کلیه روستاهای د  ارای قابلیت گاز رسانی به شبکه سراسری گاز 

متصل شوند  .



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 3 ارد  یبهشت 1399  28 شعبان 1441  22 آوریل 2020صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4336 8 صفحه   سال هفد            هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزید  ه خبر قائم مقام وزیر صنعت:

٢.٧میلیونبشکهنفتیکداریمیتوانستبرایاقتصادفاجعهآمیزشود
قائــم مقام وزیر صمت بــا بیان اینکه رفع وابســتگی اقتصاد   به 
د  رآمد  های نفتی،یک سیاســت هوشــمند  انه از ســوی رهبری 
بود  ،گفت:حتی فروش٢.٧میلیون بشکه نفت با قیمت یک د  اری 
برای ایران می توانست فاجعه آمیز باشد  .به گزارش خبرنگار مهر، 
حســین مد  رس خیابانی صبح د  یروز سه شنبه د  وم ارد  یبهشت 
۹۹ بــا حضور د  ر مرکز ملی فرش ایران گفت: د  و مفهوم د  ر حوزه 
تجــارت د  ر حال حاضر شــکل گرفته که همــه د  ولت و بخش 
خصوصی بر روی ضرورت آن متفق القول هســتند  ؛ به این معنا 
که تا پیش از این نیاز به اثبات و چکش کاری بســیاری بر روی 
پذیرش این مفهوم د  ر بین اقشار مختلف سیاست گذاران، تصمیم 
گیران و مجریان وجود   د  اشــت؛ اما اکنون برای همه ضرورت آن 

اثبات شد  ه است.

ضرورت ذخیره ســازی کااهای اساسی د  ر د  وران کرونا 
اثبات شد  

قائم مقام وزیر صنعت، معد  ن و تجارت افزود  : یکی از این مفاهیم 
د  ر حــوزه تجارت د  اخلــی و د  یگری د  ر حــوزه تجارت خارجی 
متمرکز است؛ به نحوی که ذخیره سازی کااهای اساسی امروز 
یک ضرورت برای کشور به شمار می رود   و همه به این جمع بند  ی 
رسید  ه اند   که کاا باید   ذخیره سازی شود   تا با شوک های عرضه 
و تقاضا بتوان به موقع مقابله کرد  .وی اد  امه د  اد  : د  ر مقاطعی پیش 
از شیوع کرونا یا برخی اتفاقات د  اخلی کشور که منجر به افزایش 
تقاضا برای خرید   برخی کااها شــد  ه است برخی بر روی موضوع 
ذخیره سازی تشکیک می کرد  ند   اما امروز با شیوع ویروس کرونا 
ثابت شد   ذخیره ســازی یک امر واجب و ضروری است.به گفته 
مد  رس خیابانی، بررســی ها د  ر د  نیا نشان می د  هد   که ۸۸ کشور 
صاد  رات غذا را ممنوع کرد  ه اند   و اگرچه ایران به لحاظ تولید   غذا 
مشــکلی ند  ارد   اما باید   ذخایر خود   را برای مواقع اضطراری حفظ 
کرد  ه و د  ر حالت آماد  ه باش نگاه د  ارد  .این مقام مسئول د  ر وزارت 
صنعت، معد  ن و تجارت خاطرنشــان کرد  : بسیاری از کشورهای 
د  نیا امروز غات خود   را حفظ کرد  ه و برای مواقع ضروری ذخیره 
سازی استراتژیک انجام می د  هند   تا بتوانند   از بحران ها عبور کنند   
بنابراین کار ذخیره ســازی کااهای اساسی امروز یک اولویت و 

اهمیت بامنازع است.

٢.٧ میلیون بشــکه نفت یک د  اری می توانســت برای 
اقتصاد   ایران فاجعه آمیز شود  

مد  رس خیابانی صاد  رات غیرنفتــی را از جمله اولویت های د  یگر 
کشور د  انست و خاطرنشــان کرد  : صاد  رات امروز توانسته اقتصاد   

ملــی ایران را از نفــت فاصله د  هد   و اثبات کنــد   که اگر ضریب 
وابســتگی باایی به د  رآمد  های نفتی د  اشتیم امروز به طور قطع 
با چالش های جد  ی مواجه می شــد  یم به نحوی که اگر همچنان 
ایران قابلیت فروش د  و میلیون و ٧۰۰ هزار بشــکه نفت را با نرخ 
۵۰ د  اری د  ر بود  جه د  اشــت و روی منابع د  رآمد  ی آن به منظور 
اد  اره کشــور حســاب باز کرد  ه بود   به طور قطع با رسید  ن قیمت 
نفت به یک د  ار وضعیت بســیار بد  ی را تجربه می کرد  .قائم مقام 
وزیر صنعت، معد  ن و تجارت اد  امــه د  اد  : وقوع اتفاقاتی همچون 
شیوع بیماری کرونا نشان د  اد   د  یگر نمی توان روی نفت حساب باز 
کرد   چرا که عاوه بر اینکه به د  لیل محد  ود  یت ها نمی توان طای 
ســیاه را د  ر بازارهای جهانی فروخت و از د  رآمد   آن استفاد  ه کرد   
بلکه تمام هزینه های جاری، عمرانی، بود  جه، حقوق، یارانه، تأمین 
کاا و مواد   اولیه د  ر صورت وابستگی به نفت د  ر شرایط کنونی، با 

مشکل مواجه می شد  ند  .

ایران علیرغــم تحریم ۶٠ میلیــارد   د  ار کاا و خد  مات 
فروخت

مد  رس خیابانی گفت: اینکه کشــور د  ر ســال های ۹٧ و ۹۸ با 
ارزش غیرنفتی اد  اره شد  ه و علیرغم همه مشکات توانسته ایم 
۴۱.۳ میلیارد   د  ار کاا به وزن ۱۳۵ میلیون تن صاد  ر کنیم یک 
رکورد   را به ثبت رســاند  ه ایم که البته برخی معتقد  ند   این رقم 
بســیار بااتر است چرا که به د  لیل پیمان سپاری ارزی بسیاری 
از صاد  رکنند  گان کــم اظهاری می کنند   و البته باید   به رقم ۱٢ 
میلیارد   د  ار صاد  رات خد  مات فنی و مهند  ســی، گرد  شگری و 

گاز را هــم اضافه کرد   که مجموع صاد  رات ایران را به حد  ود   ۶۰ 
میلیارد   د  ار می رساند  وی اد  امه د  اد  : اگر فاصله گرفتن از نفت و 
خود  باوری ملی وجود   ند  اشت شوک های اقتصاد  ی از قبل کاهش 
شد  ید   قیمت نفت د  ر بازارهای د  نیا بروز می کرد   و ضربه شد  ید  ی 
بر اقتصاد   ایران وارد   می آورد   بنابراین اکنون ایران توانسته با اتکا 
به د  رآمد  های صاد  راتی از چنین شــوک هایی نجات یابد  .مد  رس 
خیابانی گفت: اصل صاد  رات را باید   قبول کرد  ه و بر روی افزایش 
آن کار جد  ی صورت د  اد   به نحوی که اقام د  ارای مزیت صاد  راتی 
از جمله فرش د  ســتباف را باید   تقویت کرد   تا بتوان د  رآمد  های 
ارزی از محل صاد  رات غیرنفتی را افزایش د  اد   و این د  ر شرایطی 
اســت که د  ر د  هه ۸۰ صاد  رات فرش تا د  و میلیارد   د  ار افزایش 
یافته و سهم این هنر صنعت اصیل ایرانی د  ر صاد  رات غیرنفتی 
بســیار اثرگذار بود   اما د  ر ســال ۹٧ صــاد  رات به کمتر از ۵۰۰ 
میلیون د  ار و د  ر ســال ۹۸ به د  لیــل تحریم ها و تغییر برخی 
بازارها به کمتر از ۱۰۰ میلیون د  ار رسید  ه که باید   برای آن به 

صورت جد  ی فکری کرد  .

فرش د  ستباف حربه د  شــمنان برای ضربه به اشتغال و 
معیشت مرد  م را بی اثر می کند  

وی با تاکید   بر ضرورت تشــکیل منظم و مســاله محور جلسات 
کارگروه توسعه صاد  رات فرش د  ستباف خاطرنشان کرد  : د  ر حال 
حاضر کارگروه های منسجم با عملکرد   مناسبی همچون کارگروه 
تنظیم بازار و کارگروه توســعه صاد  رات به خوبی نشان د  اد  ه که 
این روش برای صاد  رات فرش هم می تواند   الگو باشــد   و با حضور 

د  ستگاه های متولی و به صورت مساله محور مشکات و چالش ها 
را طرح، بررسی و حل و فصل نمود  .وی افزود  : امروز شورای فرش 
باید   همچون ستاد   تنظیم بازار با حضور پررنگ تمام د  ستگاه ها به 
صورت مرتب تشکیل جلسه د  هد   و د  ر آن د  ستگاه های اثرگذاری 
همچون بانک مرکزی، گمرک، بیمه تأمین اجتماعی و ســازمان 
امور مالیاتی حضور د  اشته باشند   تا بتوان مشکات را حل و فصل 
کرد  . این د  ر شرایطی است که شورای راهبرد  ی تولید   و صاد  رات 
کشــور باید   با د  و رویکرد   کشوری و استانی تاش کند   تا مسائل 
و مشــکات پیش روی فرش د  ستباف را حل نماید   به این معنا 
که آمار د  قیقی از تولید   هر اســتان، نــوع تولید   فرش آن، میزان 
صاد  رات آن، و مشــکات و چالش های پیش رو لحاظ شد  ه و کار 
پیش رود  .وی افزود  : فرش د  ســتباف ایران باید   همچنان یکی از 
کااهای اثرگذار د  ر صاد  رات غیرنفتی باشد   چرا که همچنان د  نیا 
اگرچــه رقیب هایی برای فرش ایرانی به خود   می بیند   اما اصالت 
فرش ایرانی را با برند   ایران می شناسد  .وی خاطرنشان کرد  : فرش 
د  ســتباف از جمله صنایعی اســت که می تواند   به خوبی مشکل 
اشتغال کشــور را حل کند   چرا که سرمایه اولیه برای راه اند  ازی 
کارگاه های قالیبافی و اشتغال های مرتبط با آن د  ر مقایسه با سایر 
صنایع بسیار ناچیز است این د  ر شرایطی است که د  شمنان ایران 
به د  نبال ضربه زد  ن به اشــتغال و معیشــت مرد  م هستند   بر این 
اساس فرش د  ستباف ایران با تمرکز بر تمامی روستاها و آن د  سته 
از نقاطی که نه د  امپروری و نه کشــاورزی د  ارند   می تواند   اشتغال 
را حفظ و ارتقا د  اد  ه و به معیشــت مرد  م کمک کند   بنابراین باید   
به صورت ویژه روی حمایت از تولید   و صاد  رات فرش د  ســتباف 
کار کــرد  وی اد  امــه د  اد  : مشــکات پیش روی فــرش د  ر حوزه 
تولید  کنند  گان و صاد  رکنند  گان باید   فهرســت شد  ه و گام به گام 
برای رفع آنها حرکت کرد   این د  ر شــرایطی اســت که از نظرات 

بخش خصوصی باید   د  ر این حوزه به خوبی بهره مند   شد  .

مد  اخله د  ولت مشروط به حذف تصد  ی و حمایت از بخش 
خصوصی سالم یک ضرورت است

مد  رس خیابانی د  ر بخش د  یگری از ســخنان خود   با اشــاره به 
مد  اخله د  ولت د  ر تمامی کشــورها د  ر اقتصاد   خاطرنشــان کرد  : 
شیوع ویروس کرونا د  ر د  نیا سبب افزایش سطح مد  اخات د  ولتی 
حتی د  ر کشــورهایی شد  ه که اد  عای آزاد  ترین اقتصاد  های جهان 
را د  ارند   د  ر حالی که هم اکنون د  ولت ها وارد   عمل شــد  ه و نقش 
حاکمیتــی خود   را انجام می د  هند   د  ر حالی که د  ر ایران برخی به 
د  نبال این هســتند   که مد  اخات ایرانی را حذف کرد  ه و اقتصاد   

بازار آزاد   را د  نبال کنند  .

مد  یرعامل ذوب آهن اصفهان:
افزایش حد  ود   6 د  رصد  ی د  ر تولید   فواد   خام

 منصور یزد  ی زاد  ه مد  یرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به عملکرد   این شرکت 
د  ر سال ۹۸ و برنامه های سال ۱۳۹۹ پرد  اخت و گفت: د  ر سال ۱۳۹۸، با وجود   
تنگناها و محد  ود  یت های پیش آمد  ه که عمد  تا د  ر خصوص تامین مستمر و کافی 
مواد   اولیه مورد   نیاز از نظر کمی و کیفی بود  ، با انجام و اجرای برنامه ریزی های 
موثر، ضمن حفظ تولید   و سعی د  ر رعایت میزان و ترکیب برنامه تولید   سالیانه، 
تاش شد  ه میزان تولید   همراه با ارتقاء کیفیت وتنوع محصوات افزایش یابد  . وی 
اد  امه د  اد  : د  ر این سال ٢ میلیون و ۵٢۶ هزار و ۱٧۴ تن چد  ن مذاب د  ر ذوب آهن 
تولید   شد   که افزایش حد  ود   ۵ د  رصد  ی نسبت به سال ۱۳۹٧د  اشت. همچنن د  ر 
ســال ۹۸ شاهد   افزایش حد  ود   ۱۴ د  رصد  ی د  ر تولید   آگلومره ، افزایش ٢ و نیم 
د  رصد  ی د  ر تولید   کک خشک ، افزایش حد  ود   ۶ د  رصد  ی د  ر تولید   فواد   خام و 
افزایش ۵ و نیم د  رصد  ی د  ر جمع کل محصوات اصلی بود  یم.یزد  ی زاد  ه گفت: 
باتوجه به توانایي هاي کســب شد  ه؛ وجود   د  انش فني ازم و کیفیت مطلوب د  ر 
تولید   محصوات فواد  ي که د  ر انطباق با استاند  ارد  هاي بین المللي قرار د  اشته و 
الزامات این استاند  ارد  ها را برآورد  ه مي کند  ، امکان بازاریابي و فروش محصوات 
صاد  راتی فراهم شــد  . د  ر همین راســتا و با عنایت به تقاضای بازارهاي خارجي، 
محصوات بازاریابي شــد  ه مطابق با استاند  ارد  ها و شرایط فني مورد   د  رخواست 
مشــتریان ، تولید   و تحویل شد  ه که این میزان د  ر ســال ۹۸منجر به صاد  رات 

بالغ بر ۱.۱۵۴.۵٢۶تن انواع شمش فواد  ي و محصوات نورد  ي گرد  ید  ه است.

با د  ستور مد  یر عامل سایپا و به منظور جلوگیری از شیوع کرونا؛
»خد  مات خود  رو د  ر محل« سایپا یک ماه د  یگر 

رایگان شد  
با د  ســتور مد  یرعامل گروه خود  روســازی ســایپا و به منظور رعایت فاصله 
اجتماعی برای جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا، طرح »خد  مات خود  رو د  ر 
محل« برای یک ماه د  یگر بصورت رایگان انجام می شود  .به گزارش سایپانیوز، 
ســید   جواد   سلیمانی با تاکید   بر حفظ ســامت د  ارند  گان محصوات سایپا 
د  ســتور د  اد   تا شرکت امد  اد   خود  رو سایپا برای یک ماه د  یگر طرح » خد  مات 
خود  رو د  ر محل« را با هزینه اجرت، و ایاب ذهاب رایگان د  ر سراسر کشور اجرا 
کند  .براساس این گزارش، طرح » خد  مات خود  رو د  ر محل « از اواخر زمستان 
ســال ۹۸ برای د  ارند  گان خود  روهای ســایپا آغاز شد  ه است و تاکنون شاهد   
افزون بر ۶۰ د  رصد   رشد   برای ارائه این خد  مات هستیم.امد  اد   خود  رو سایپا، با 
هد  ف اجرای صحیح پویش » د  ر خانه بمانیم« و »کرونا را شکست می د  هیم« 
طرح مذکور را با افزایش امد  اد  گران، خود  روهای امد  اد  ی و تقویت مرکز تماس 
انجام می د  هد   و امد  اد  گران این شــرکت روزانه تا ســاعت ٢٢ نسبت به ارائه 
خد  مات اقد  ام می کنند  .ســایپا با هد  ف کمک به ســتاد   ملی مبارزه با کرونا 
تصمیم گرفته است با تمد  ید   طرح مورد   اشاره، بیش از پیش مشتریان خود   
را به د  ریافت خد  مات خود  رو د  ر محل و شــرکت د  ر فاصله گذاری اجتماعی 

تشویق کند  .
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 خطر کاهش نرخ سود   بانکیگزید  ه خبر
کاهش سود   بانکی کلید   خورد   و مد  یران بانکی 
د  ر یک توافق مشترک به شعب زیرمجموعه خود   
بخشنامه ارســال کرد  ه اند   که از اول ارد  یبهشت 
هیچ بانکی اجازه ند  ارد   ســپرد  ه با سود   بیشتر از 
 ،)Banker( 15 د  رصد   جذب کند  .به گزارش بنکر
کامران ند  ری، کارشناس بانکی، کاهش نرخ سود   
بانکی د  ر شــرایط فعلی را به ضرر اقتصاد   کشور 
می د  اند   و به شــهروند   می گویــد  : »د  لیل اصلی 
استقبال از بورس، پایین بود  ن نرخ سپرد  ه بانکی و 
بازد  ه اقتصاد  ی منفی آن است. فرد  ی که د  ر  سال 
گذشته پس اند  از خود   را به عنوان سپرد  ه بانکی 
سرمایه گذاری کرد  ه، تنها ٢٠ د  رصد   سود   کسب 
کرد  ه اســت. د  رحالی  که فــرد  ی که د  ر همین 
مد  ت مشابه ســود   بازار سهام چیزی د  ر حد  ود   
15٠د  رصد   بود  ه است. پس از این مسأله می توان 
نتیجه گرفت کــه ارزش پس اند  ازکرد  ن د  ر پول 

ملی پایین است و پول ملی نمی تواند   پس اند  از 
خوبی برای آیند  ه باشد  . بنابراین افراد   پس اند  از 
خود   را تبد  یل به سایر د  ارایی ها می کنند  .«ند  ری 
این افزایش قیمت سهام را ناشی از افزایش تولید   
د  ر بخــش حقیقی اقتصــاد   نمی د  اند   و توضیح 
می د  هد  : »اینکه د  ر بورس قیمت سهام شرکت ها 
افزایش پید  ا می کند  ، واقعی نیســت؛ چون د  ر 
 سال گذشته رشــد   اقتصاد  ی کشور منفی بود  ه 
اســت. همچنین د  ر شرایطی که به د  لیل کرونا 
د  ر سه ماه گذشــته بورس سایر کشورهای د  نیا 
افت قابل توجهی را شــاهد   بود  ه، بورس تهران 
افزایش بیش از ٣٠ د  رصد   را تجربه کرد  ه اســت 
که این مسأله را می توان به د  لیل انتظارات مرد  م 
از تورم باا د  ر آیند  ه د  انســت.«این کارشــناس 
اقتصاد   اد  امه می د  هــد  : »این حرکت نقد  ینگی 
بازار به سمت بورس د  و د  لیل عمد  ه د  ارد  ؛ د  لیل 

اول آن است که سایر بازارها مانند   بازار ارز و طا 
به د  لیل کنترل د  ســتوری قیمت توسط د  ولت 
ثابت ماند  ه و همین مســأله باعث شــد  ه است 
که جذابیت این بازارها برای سفته بازها کاهش 
پید  ا کند  . د  لیل د  یگر این اســت که سفته بازی 
د  ر بورس نسبت به سایر بازارهای مشابه بسیار 
ســاد  ه تر است. برخاف بازار ارز یا سکه، افراد  ی 
که د  ر بازار ســهام اقد  ام به سفته بازی می کنند  ، 
با تهد  ید  هــا و خطرات بســیار کمتری مواجه 
هســتند   و به راحتی می تواننــد   از ایمنی بازار 
سرمایه برای سفته بازی استفاد  ه کنند  . د  ر نتیجه 
بخش عمد  ه ای از نقد  ینگی سرگرد  ان، به سمت 
بازار بورس هد  ایت شــد  ه است.«این کارشناس 
اقتصاد  ی د  ر اد  امه افزود  : »این حرکت سرمایه به 
سمت بازار سرمایه مشکل حجم زیاد   نقد  ینگی 
د  ر گرد  ش را حــل نمی کند   و تصور اینکه روند   

فعلی ســرمایه گذاری د  ر بورس به حل مشکل 
تورم کشــور منجر خواهد   شــد  ، تصور د  رستی 
نیســت؛ زیرا این نقد  ینگی از این جهت که به 
تولید   منجر نشــد  ه، تنها باعث باارفتن قیمت 
اســمی د  ارایی های فعلی خواهد   شد   و د  رنهایت 
روزی خواهد   رســید   که ایــن نقد  ینگی از بازار 
ســرمایه هم خارج خواهد   شد   و به بازار د  یگری 

خواهد   رفت.«حاا باید   ببینیم که  سال ٩٩ که 
به نوعی د  شــوارترین  ســال چند  د  هه اخیر د  ر 
اقتصاد   ایران است، چه اتفاقاتی رقم می خورد  ؟ 
آیا سیاســت گذاری های کان به سمت و سوی 
کارشناسی حرکت می کند   و اقتصاد   بیمار را یک 
گام به ســمت بهبود  ی می برد   یا بحران تازه ای 

د  ر راه است؟

امكانات اینترنتي بانك اقتصاد  نوین شما را 
قاد  ر مي سازد   تا خود  ، بانكد  ار خود   باشيد  !

اگر رایانــه د  ر اختیار د  ارید   و امکان اتصال به شــبکه 
اینترنت برایتان فراهم اســت مي توانید   با اســتفاد  ه از 
خد  مات بانکــد  اري الکترونیک بانک اقتصاد  نوین بد  ون 
نیاز بــه مراجعه حضوري به شــعبه، اطاعات مربوط 
به حســاب هاي خود   را به صورت لحظه اي د  ر اختیار 
د  اشــته و از راه د  ور به کنترل و مد  یریت امور مالي خود   بپرد  ازید  .یک د  ســتگاه 
رایانه و امکان اتصال به شــبکه اینترنت )از طریــق مود  م و خط تلفن، خطوط 
اینترنت پرســرعت ADSL، ... یا هر نوع ارتباط د  یگري( ســاز و کاري است که 
براي استفاد  ه از خد  مات اینترنتي بانک اقتصاد  نوین به آن نیاز د  ارید  .براي آغاز به 
استفاد  ه از سیستم بانکد  اري اینترنتي بانک اقتصاد  نوین کافي است تا به یکي از 
شعب اقتصاد  نوین مراجعه نمایید   و فرم د  رخواست فعال شد  ن سیستم بانکد  اري 

اینترنتي را تکمیل نمایید  .

رئیس اد  اره آموزش بانک ایران زمین:
د  وره های آموزشی تنها به صورت مجازی 

برگزار می شود  
رئیس اد  اره آموزش بانک ایران زمین با اشاره به شیوع 
بیماری کووید   -1٩ و رعایت مســائل بهد  اشتی که د  ر 
رأس آن عــد  م حضور د  ر مکان هایی که تجمع د  ر آنها 
باعث شیوع بیشتر این بیماری می شود  ، بیان کرد  : که 
این بیماری باعث شــد  ه است تا آموزش های حضوری 
کمرنگ شــود   و توجه به برگزاری کاس های آموزشــی به صورت مجازی د  ر 
اولویت برنامه های آموزش بانک ایران زمین قرار گیرد  .به گزارش روابط عمومی، 
اصغر امیر شکری رئیس اد  اره آموزش بانک ایران زمین با بیان این نکته که بخش 
زیاد  ی از آموزش های کارکنان بانک ایران زمین از سال های گذشته به صورت 
مجازی و آناین برگزار می شــود  ، اظهار د  اشت: برگزاری کاس های آموزشی 
بــه صورت مجازی د  ارای ویژگی خاص اســت که لزوم توجه به آنها د  ر کیفیت 
برگزاری د  وره های آموزشــی بسیار حائز اهمیت خواهد   بود  .وی افزود  : از جمله 
این ویژگی ها می توان به پنج مولفه اصلی زیرســاخت های ازم برای آموزش 
مجازی، محتوای آموزش مجازی، سازمان نیروی انسانی، منابع مالی و پشتیبانی 
و فرهنگ ســازی و اطاع رسانی اشاره کرد  .امیر شکری با اشاره به این نکته که 
د  ر بانک ایران زمین زیر ساخت های سخت افزاری آموزش های آناین از سال 
های قبل آماد  ه شد  ه بود  ، گفت: یکی از نکات مهم د  ر کیفیت آموزش از راه د  ور 

توجه به زیر ساخت ها و شبکه های رایانه ای است .

افتتاح د  و شعبه بانك پاسارگاد   د  ر شهرهای 
ساری و رباط کریم

بانک پاســارگاد  ، آغاز فعالیت د  و شعبه از این بانک را 
د  ر شهرهای ســاری و رباط کریم اعام کرد  .به گزارش 
روابط عمومی بانک پاسارگاد  ، د  ر راستای گسترش شبکه 
بانکی و د  سترســی بهتر هم میهنان به خد  مات بانکی، 
د  و شــعبه ی »رباط  کریم« و »امیر مازند  رانی ساری« 
به جمع شــعبه های بانک پاسارگاد   پیوســته و انواع خد  مات بانکی اعم از ریالی 
و ارزی را به مراجعه کنند  گان ارائه می کنند  .گفتنی اســت شــعبه »رباط کریم« 
د  ر شهرســتان رباط کریم، بلوار امام خمینی، بااتر از پل هوایی محبت، جنب 
فروشــگاه معلم، پاک 8٢6 و شــعبه ی »امیر مازند  رانی ساری« د  ر شهرستان 

ساری، بلوار امیر مازند  رانی، روبروی فرماند  اری واقع شد  ه است.  

د  ر سال ٩8 صورت گرفت؛
کاهش 2۵ د  رصد  ی ارزش سفته و برات 

واخواستی د  ر تهران
معاد  ل ۷5٠٠ برگ سفته و برات به مبلغی معاد  ل 1٩٠۷ میلیارد   و 5٠٠ 
میلیون ریال د  ر سال ٩8 د  ر شهر تهران واخواست شد   که نسبت به سال 
قبل از نظر مبلغ ٢5.8 د  رصد   کاهش نشــان می د  هد  .به گزارش خبرنگار 
ایِبنا، براســاس آمار بانک مرکزی، د  ر اسفند   ماه ٩8 بالغ بر ۴8 میلیارد   و 
۴٠٠ میلیون ریال سفته و برات د  ر شهر تهران فروخته شد   که د  ر مقایسه 
با ماه قبل و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب ٢1.٣ د  رصد   و ٢1.٩ د  رصد   
کاهش یافت. د  ر سال ٩8 بالغ بر 6۴8 میلیارد   و 6٠٠ میلیون ریال سـفته 
و برات د  ر شــهر تهران فروخته شد   که د  ر مقایسه با سال قبل آن 1.٢٩ 
د  رصد   افزایش نشان می د  هد  .طبق آمار شعبه واخواست د  اد  گستری استان 
تهران د  ر اسفند   ماه ٩8 معاد  ل ۴٠٠ برگ سفته و برات به مبلغی معاد  ل 
٩5 میلیارد   و ٩٠٠ میلیون ریال د  ر شــهر تهران واخواســت شد  . د  ر این 
ماه شــاخص های تعد  اد   و مبلغ سفته و برات واخواست شد  ه به ترتیب به 
اعد  اد   ۴8.٩ و 5٢ رســید   که د  ر مقایسه با ماه قبل هر د  و شاخص مذکور 
بــه ترتیب ۴5.8 د  رصد   و ۷٩.1 د  رصد   افزایش د  اشــت و نســبت به ماه 
مشابه سال قبل از لحاظ تعد  اد   ٣٣.٢ د  رصد   کاهش و از لحاظ مبلغ 18.5 
د  رصد   افزایش نشان می د  هد  .شاخص متوسط مبلـــغ یک برگ سفته و 
برات واخواست شد  ه د  ر اسفند   ماه ٩8 به عد  د   1٠6.۴ رسید  . عد  د   شاخص 
مذکور د  ر اسفند   ماه ٩۷ معاد  ل 6٠ بود  ه است. د  ر سال ٩8 معاد  ل ۷5٠٠ 
برگ ســفته و برات به مبلغی معاد  ل 1٩٠۷ میلیارد   و 5٠٠ میلیون ریال 
د  ر شــهر تهران واخواست شد  .د  ر این د  وره، متوسط شاخص های تعد  اد   و 
مبلغ سفته و برات واخواست شد  ه به ترتیب به اعد  اد   ۷8.5 و 86.٢ رسید   
که نسبت به ســال قبل به ترتیب 6 د  رصد   و ٢5.8 د  رصد   کاهش نشان 
می د  هد  . شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شد  ه د  ر 
ســال ٩8 به عد  د   1٠٩.8 رسید  . عد  د   شاخص مذکور د  ر سال ٩۷ معاد  ل 

1٣٩.٢ بود  ه است.

رییس کل بیمه مرکزی خبر د  اد  
صد  ور د  و ميليون بيمه نامه برخط

رییــس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه با شــیوع کرونا سیســتم صد  ور 
الکترونیکی بیمه نامه ها به ســرعت فعال شــد  ، اعام کرد  :تاکنون شیوع 
ویروس کرونا، بیش از د  و میلیون بیمه نامه شــخص ثالث به طور برخط 
صاد  ر شد  .به گزارش خبرنگار مهر، غامرضا سلیمانی که شامگاه د  وشنبه 
د  ر برنامه تهران ٢٠ شــبکه پنجم حضور یافته بــود  ، با بیان این مطلب 
افــزود  : نمایند  گان باید   وصول مطالبات بیمه نامه شــخص ثالث را از 15 
ارد  یبهشــت پیگیری کنند  .وی با بیان اینکه تاکنون بیش از د  و میلیون 
بیمه نامه شخص ثالث صاد  ر شــد  ه است، اظهار د  اشت: از این تعد  اد  ، 55 
د  رصد   حق بیمه خود   را پرد  اخت کرد  ه اند   و ۴5 د  رصد   پرد  اخت نکرد  ه اند  . 
رئیس شورای عالی بیمه د  ر عین حال تاکید   کرد   که اخذ جریمه د  یرکرد   
د  ر شرایط فعلی تخلف محسوب می شود  .سلیمانی گفت: صد  ور بیمه نامه 
با تعرفه یکسان صاد  ر می شود   و اگر غیر از این باشد   تخلف صورت گرفته 

است و بیمه گذاران تخلفات را به ما اطاع د  هند  .

معاون اسبق بانک مرکزی به بیان پشت پرد  ه پایین 
نگه د  اشــتن د  ستوری قیمت ارز د  ر سال های 86 تا 
88 پرد  اخت.به گزارش خبرنگار اقتصاد  ی خبرگزاری 
تســنیم، رضا راعی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی 
د  ر برنامه د  ســت خط به بیان پشت پرد  ه پایین نگه 
د  اشــتن د  ستوری قیمت ارز د  ر سال های 86 تا 88 
پرد  اخت و گفت: یکی د  و بار از ســوی برخی مراجِع 

تصمیم گیری که نمی گویم کد  ام مراجع، تحت فشار 
سنگین قرار گرفتیم که شما د  ار را مصنوعی باا نگه 
د  اشــته اید   و باید   پایین بیاورید  .وی د  ر پاسخ به این 
ســوال که کد  ام مراجع این را گفتند  ؟ تصریح کرد  : 
کســی که به من )معاون ارزی وقت بانک مرکزی( 
فشــار می آورد   باید   از مــن بااتر باشــد   د  یگر! از 
مسئوان بود  ند  .معاون اسبق بانک مرکزی افزود  : ما 

گفتیم اگر بیاوریم پایین فکر می کنید   شــعار غلط 
اند  از که عوام فریبی نیز د  ر آن زیاد   است محقق شود   
مبنی بر تقویت پول ملی و افزایش قد  رت خرید   پول 
ملی! راعی گفــت:  اما اگر قیمت ارز را غیر اصولی و 
غیــر علمی کاهش د  هیم وارد  ات ارزان می شــود   و 
تولید   و صاد  رات باید   صحنــه را برای وارد  ات خالی 

کنند  .

پشت پرد   ه قیمت د   ستوری ارز 

یــک کارشــناس اقتصاد  ی گفــت: با 
اجرایی شد  ن کاهش نرخ سود   سپرد  ه ها 
نقد  ینگی به سمت بازار سرمایه هد  ایت 
خواهد   شد  .اقتصاد  آناین – صبا نوبری؛ 
وحید   شــقاقی شــهری د  ر گفت وگو با 
خبرنــگار اقتصاد  آنایــن گفت: کاهش 
نرخ سود   ســپرد  ه از د  و زاویه معایب و 
مزایایــش تحلیل می شــود  ، البته باید   
بد  انیــم کــه د  ر واقع کاهشــی اتفاق 
نیفتاد  ه است و شــورای پول و اعتبار از 
حد  ود   یکسال پیش مصوبه اش این بود   
که به ســپرد  ه های مد  ت د  ار 15د  رصد   
و ســپرد  ه های کوتاه مــد  ت 1٠ د  رصد   
ســود   تعلق بگیرد   که د  وباره این مصوبه 
اباغ شد   و د  ر واقع بانک مرکزی سخت 

گیری اش را بیشتر کرد  ه است.
وی بــا بیان اینکه یکــی از مزایای این 
تصمیم این است که هزینه نظام بانکی 
را کاهــش می د  هد  ، افــزود  : چون نظام 
بانکی پیــش از این برای ســپرد  ه های 
بلند   مــد  ت ســود   ٢٠ و ٢٢د  رصد  ی و 
برای ســپرد  ه های کوتاه مد  ت هم سود   
1٠د  رصد  ی پرد  اخت می کرد   اان مجبور 
می شــود   15د  رصد   برای ســپرد  ه های 
مد  ت د  ار و 8 د  رصد   هم برای سپرد  ه های 
جاری سود   پرد  اخت کند   و هزینه اش از 
زاویه ای کاهش می یابد   و جلوی ناترازی 

نظــام بانکی را می گیرد   و فســاد   را د  ر 
سیســتم بانکی کاهش می د  هد  .شقاقی 
اد  امــه د  اد  : وقتی نرخ ســود   ســپرد  ه 
٢٢د  رصد   باشد   نظام بانکی مجبور است 
نرخ سود   تســهیات را هم روی ٢٠ و 
٢٢د  رصد   و گاهی روی ٣٠ د  رصد   ببرد   
و اان ایــن کار موجب می شــود   نرخ 
ســود   تســهیات هم کاهش پید  ا کند   
و هزینــه تامین مالی بــرای پروژه های 
بخش خصوصی کمتر خواهد   شد   که د  ر 
راستای جهش تولید   و تحرک بخشید  ن 
به پروژه ها هم مفید   خواهد   بود  .به گفته 
این کارشناس مزیت سوم این است که 
نقد  ینگی مجد  د  ا به بازار سرمایه هد  ایت 
خواهد   شد   و فرصتی برای کشور ایجاد   
می شود   که عرضه های اولیه پرقد  رت تر 
انجام شــود  .وی د  ر پاسخ به این پرسش 
که چــه تضمینی وجــود   د  ارد   که این 
نقد  ینگی به سمت بازار ارز نرود  ، گفت: 
بانک مرکزی بــا مد  یریت ریال بازار ارز 
را مسد  ود   کرد  ه است به این صورت که 
اگر کسی بخواهد   بیشتر از ٢٠٠میلیون 

تومــان جا به جــا کنــد   و بخواهد   ارز 
بگیرد   باید   ســند   بگذارد   عــاوه بر آن 
ســایر بازارهای موازی همه به طریقی 
مســد  ود   شــد  ه اند   یا به د  لیل انضباطی 
که بانک مرکزی ایجاد   کرد  ه است یا به 
د  لیل بیماری کرونا و تنها بازار ســرمایه 
آزاد   است.شــقاقی د  ر رابطــه با تبعات 
منفی ایــن تصمیم برای نظــام بانکی 
خاطرنشان کرد  : یکی از این تبعات این 
است که موجب می شود   یک جابجایی 
مکانیکی پول اتفاق بیفتد   یعنی عمد  تا 
سپرد  ه گذاران مد  ت د  ار حسابشان را به 
سمت سپرد  ه های کوتاه مد  ت می برند   و 
رشد   شبه پول و سپرد  ه مد  ت د  ار کاهش 
پید  ا می کند   و رشــد   پول و سپرد  ه های 
کوتــاه مد  ت افزایش خواهد   یافت و این 
عما امــکان برنامه ریزی نظام بانکی را 
برای سرمایه گذاری کاهش خواهد   د  اد  .

وی معتقد   اســت ایــن تصمیم به ضرر 
نظــام بانکی خواهد   بود   ولی د  ر مجموع 
می تواند   به نفع کل اقتصاد   کشور باشد  .

این کارشناس د  ر خصوص اینکه د  ولت 

چگونه می توانــد   از این تصمیم به نفع 
اقتصاد   کشور استفاد  ه کند  ؟ خاطرنشان 
کرد  : د  ولت باید   به بازار ســرمایه عمق 
ببخشد   و عرضه های اولیه را بیشتر کند   
چون بازار سرمایه د  ر این شرایط سود  آور 
اســت ولی از یه مرحلــه به بعد   ممکن 
است بازار ســرمایه حباب گونه افزایش 
پید  ا کند   و احتمــال ترکید  ن حباب را 
د  اشته باشــیم؛ البته سهام شرکت های 
خرد   کمی حباب د  ارند   ولی کلیت بازار 
حباب ند  ارد   و سهام بنیاد  ی و اصلی هم 
حباب ند  ارد   اما اگر بازار ســرمایه عمق 
پید  ا نکنــد   مثل حوض کوچکی خواهد   
بود   که آب پس از مد  تی از آن ســرازیر 
خواهد   شــد  .وی د  ر پایان د  ر واکنش به 
این اد  عا که این تصمیم می تواند   تبعات 
تورمی د  اشــته باشــد  ، گفت: د  ر حال 
حاضر تبعــات تورمی نخواهد   د  اشــت 
زیرا نقد  ینگی  به ســمت بازار سرمایه 
خواهــد   رفت یعنی ســپرد  ه گــذاران 
می روند   سپرد  ه های مد  ت د  ارشان را به 
سپرد  ه های کوتاه مد  ت تبد  یل خواهند   
کــرد   و آن را به ســمت بازار ســرمایه 
خواهند   برد   و بازار سرمایه این نقد  ینگی 
را فعا جذب می کند   ولی د  ر آیند  ه اگر 
بازار ســرمایه به مشکل بخورد   می تواند   

تبعات تورمی د  اشه باشد  .

دانشــگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی اجرای سایه بان و آسفالت پارکینگ دانشکده برق و کامپیوتر 
دانشگاه رازي را به شماره 2099003454000006 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ســتاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد 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. 
* تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1399/02/02 ساعت 8 صبح میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 مورخ 1399/02/06 

* مهلت زمانی ارسال پاکتهای پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/02/16
* زمان بازگشایی پاکتها: مورخ 1399/02/17 ساعت 10 صبح 

* مبلغ برآورد مناقصه: 3.830.000.000 ریال
* محل تأمین اعتبار:  از محل اوراق خزانه سال 1398 با نماد معاماتی 817 و سررسید 1401/5/12 

شرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در سامانه، اصل ضمانتنامه را در مورخ  1399/02/16 تا ساعت 12 ظهر به آدرس 
مندرج در اسناد مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.

آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی
شماره تماس: 083-34274507 

فراخوان مناقصه عمومی
 اجرای سایه بان و آسفالت پارکینگ دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه رازي

دانشــگاه رازی کرمانشــاه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی جابجایی دیوار پیش ســاخته موجود و نصب در محل جدیــد و اجرای دیوار و 
نردهکشــی)محدوده بانک تجارت تا دانشگاه علوم پزشکی( دانشگاه رازي را به شماره 2099003454000007 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد 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.
* تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1399/02/03 ساعت 8 صبح میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 مورخ 1399/02/09 

* مهلت زمانی ارسال پاکتهای پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/02/20
* زمان بازگشایی پاکتها: مورخ 1399/02/21 ساعت 10 صبح 

* مبلغ برآورد مناقصه: 4.400.000.000 ریال
* محل تأمین اعتبار:  از محل اوراق خزانه سال 1398 با نماد معاماتی 817 و سررسید 12/5/1401 

شرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در سامانه، اصل ضمانتنامه را در مورخ  1399/02/20 تا ساعت 12 ظهر به آدرس مندرج در اسناد 
مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.

آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی
شماره تماس: 083-34274507 

فراخوان مناقصه عمومی
  جابجایی دیوار پیش ساخته موجود و نصب در محل جدید و اجرای دیوار و نردهکشی

)محدوده بانک تجارت تا دانشگاه علوم پزشکی( دانشگاه رازي 

مزایا و معایب کاهش نرخ سود   
سپرد  ه ها

تعد  اد  ی از بانک ها از هفته قبل پرد  اخت وام 5٠ میلیونی 
ازد  واج را بــه هر یک از زوجیــن آغاز کرد  ه اند  ؛ این وام به 
زوجینــی تعلق می گیرد   که تاریخ عقــد   آنها بعد   از اول 
فرورد  ین ٩6 باشد  .به گزارش خبرنگار اقتصاد  ی خبرگزاری 

تســنیم، وام ازد  واج د  ر قانون بود  جــه ٩٩ با افزایش ٢٠ 
میلیونی بــرای هر یک از زوجین به از ٣٠ میلیون تومان 
به 5٠ میلیون تومان افزایش یافت و بانک ها از هفته قبل 
نســبت به پرد  اخت این وام به زوجیــن اقد  ام کرد  ه اند  .بر 
اساس این مصوبه به هر یک از زوجین 5٠ میلیون تومان 
وام تعلق می گیرد   که جمعاً د  و نفر می توانند   1٠٠ میلیون 
تومان وام بگیرند  . بانک مرکزی هم موظف است از محل 

پس اند  از و جاری قرض الحســنه نظام بانکی، تســهیات 
قرض الحسنه ازد  واج به زوج هایی که تاریخ عقد   آنها بعد   از 
1/1/1٣٩6 است و تاکنون وام ازد  واج د  ریافت نکرد  ه اند  ، با 
اولویت نخست پرد  اخت کند  .طبق بخشنامه بانک مرکزی 
برای هر 5٠ میلیون تومان وام ازد  واج یک ضامن نیاز است 
و شــرایط بازپرد  اخت آن 8۴ ماه، ۷ ساله بود  ه و با سود   ۴ 

د  رصد   است.

 وام 100 ميليونی ازد  واج به 
کد  ام زوج ها تعلق می گيرد  ؟
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گزید  ه خبر
مقام آمریکایی: 

حال جسمانی رهبر کره شمالی د  ر وضعیت 
خطرناکی است

یک مقام آمریکایی مطلع تاکید   کرد  ، واشــنگتن د  ر حال ارزیابی اطاعاتی 
اســت مبنی بر اینکه کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی پس از انجام یک 
عمــل جراحی د  ر وضعیت خطرناکی قرار د  ارد  .به گزارش ایســنا، به نقل از 
شــبکه خبری سی ان ان، اخباری د  رباره وضعیت جسمانی کیم جونگ اون،  
رهبر کره شمالی د  ر شرایطی منتشر می شود   که او ۱۵ آوریل هم د  ر مراسم 
سالروز تولد   پد  ربزرگش شرکت ند  اشت و همین امر گمانه زنی هایی را به راه 
اند  اخت. او چهار روز پیش از آن د  ر یک نشســت د  ولتی د  ید  ه شد  .شــورای 
امنیت ملی و د  فتر مد  یر اطاعات ملی آمریکا د  وشنبه از اظهارنظر خود  د  اری 
کرد  ند  . سی ان ان همچنین با سازمان اطاعات مرکزی آمریکا )سیا( و وزارت 
خارجه تماس گرفت و پیگیر این اخبار از مقام های کره جنوبی شد  . گرد  آوری 
اطاعات از کره شــمالی به شد  ت د  شوار است و یکی از اهد  اف چالشی برای 
اطاعات آمریکا به شــمار می رود  .شبکه خبری سی ان ان به نقل از یک مقام 
آمریکایی که نام او را فاش نکرد  ، گزارش د  اد   که کیم جونگ اون پس از انجام 
یک عمل جراحی د  ر وضعیت خطرناکی قرار د  ارد  .این د  ر حالی است که د  و 
منبع از د  فتر ریاســت جمهوری کره جنوبی اعام کرد  ند   وضعیت جسمانی 
رهبر کره شــمالی وخیم نیست.این د  و منبع افزوند  ، به د  لیل نبود   تحرکات 

غیرطبیعی نمی توان گفت وضعیت جسمانی رهبر کره شمالی وخیم است.
غیبت کیم جونگ اون د  ر مراســم ها غالبا گمانه زنی و شــایعاتی به همراه 
د  ارد  . آخرین بار که رهبر کره شــمالی د  ر رســانه  د  ولتی کره شــمالی د  ید  ه 
شــد   به تاریخ ۱۱ آوریل بازمی گرد  د  . به گفته یک محقق، چنانچه کیم د  ر 
بیمارســتان بســتری باشــد  ، می توان غیبت او را از حضور د  ر سالروز تولد   
بنیانگذار کره شــمالی توجیه کرد  .  د  ر همین حال وب سایت »د  یلی ان کی« 
که عمد  تا از ســوی فراری هایی از کره شمالی اد  اره می شود  ، به نقل از منابع 
د  اخلی د  ر کره شمالی گزارش د  اد  ، کیم جونگ اون ۱۲ آوریل د  ر بیمارستانی 
د  ر تفرجگاه کوهستانی »کومگانگ« د  ر »هیانگسان« تحت عمل جراحی قرار 
گرفت و د  ر ویایی د  ر آنجا اقامت د  ارد   تا روند   بهبود  ی را طی کند  .براســاس 
گزارش این رســانه، کیم جونگ اون یک عمل جراحی بر روی عروق قلبی 
انجام د  اد  ه اســت. وضعیت سامتی کیم د  ر ماه های اخیر به د  لیل استعمال 

زیاد   سیگار، چاقی و اضافه کار وخیم تر شد  ه است.

رأی الیوم :

 سوریه د  روازه از سرگیری روابط ایران و اعراب است
تهــران – ایرنا – روزنامه فرامنطقه ای چاپ لند  ن »رأی الیوم« 
د  ر افتتاحیه شــماره د  یروز )سه شنبه( خود   از سوریه به عنوان 
»د  روازه از ســرگیری روابط ایران و اعراب« نام برد  .بر اســاس 
ایــن گزارش، هد  ف از ســفر د  یروز )د  وشــنبه( »محمد   جواد   
ظریف« وزیر خارجه ایران به د  مشق و د  ید  ارش با »بشار اسد  « 
رئیس جمهوری ســوریه و ولید   المعلم همتای سوری اش به 
طور رسمی، همیشگی و کلیشــه ای »روابط د  و جانبه« اعام 
شــد   و همین موضوع د  ر مورد   نشست قریب الوقوع سه جانبه 
ایران و روســیه و ترکیه جهت بررسی کمیته قانون اساسی و 
وضعیت اد  لب نیز بیان شــد  .اما می تــوان گفت هد  ف رهبران 
ایران از این سفر آگاهی یافتن از استقبال روزافزون کشورهای 
عربی جهت از سرگیری روابط با د  مشق و رهبران سوریه شکل 
گرفته ظرف چند   روز و هفته اخیر است.د  ر همین رابطه »سید   
عباس موســوی« ســخنگوی وزارت خارجه ایران اعام کرد   
کشورش آماد  ه گفت وگو و از سرگیری روابط بد  ون پیش شرط 
با همسایگان خود   د  ر حوزه خلیج فارس است.د  ر واقع بر همین 
اســاس می توان گفت تهران می خواهد   با موج به راه افتاد  ه از 
سوی کشورهای عرب جهت نزد  یک شد  ن به د  مشق و رهبرانش 
آشــنا شود   و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و جزیی یا کلی با 
این موج مشــارکت کرد  ه و از آن بهره برد  اری کند   زیرا ایران و 
ســوریه هر د  و د  ر یک سنگر یعنی ســنگر محور مقاومت قرار 

د  ارند  .انجام ســه تماس و یک گفت وگوی مطبوعاتی نمایانگر 
تغییر سریع موضع کشورهای عرب نسبت به سوریه است. این 
سه تماس به ترتیب توسط »محمد   بن زاید  « ولیعهد   امارات و 
»محمــد   ولد   الغزوانی« رئیس جمهوری موریتانی و »هیثم بن 
طارق« سلطان جد  ید   عمان انجام گرفت و هر سه خود   با بشار 

اســد   به طور مستقیم تماس گرفتند   و سالروز استقال سوریه 
را تبریک گفتند  .اما واقعیت پشــت پــرد  ه این تماس ها اظهار 
حســن نیت از سوی رهبران این کشــورها بود   که حکایت از 
شکل گیری یک مرحله جد  ید   و بهبود   مناسبات با د  مشق د  ارد  .

د  ر همین راستا »عبد  المجید   تبون« رئیس جمهوری الجزایر د  ر 

یک اظهارنظر شجاعانه د  ر گفت وگو با شبکه تلویزیونی »روسیا 
الیوم« تاکید   کرد   که سوریه جزو کشورهای بنیانگذار اتحاد  یه 
عرب اســت و الجزایر اجازه نمی د  هد   ضرری متوجه این کشور 
و یا هیچ یک از سایر کشورهای عرب شود  .د  ر واقع با این اظهار 
نظر د  رها به طور کامل جهت حضور ســوریه د  ر نشســت آتی 
سران عرب گشود  ه شــد   که قرار است د  ر ماه آتی میاد  ی د  ر 
الجزایر برگزار شود  .افتتاحیه مزبور افزود  : هم اکنون کشورهای 
عرب حوزه خلیج فارس سعی د  ارند   با استفاد  ه از بحران ویروس 
کرونا و با توجه به تغییر شکل گرفته د  ر نقشه سیاسی، نظامی 
و اقتصاد  ی جهان با همســایه ایرانی خود   آشتی برقرار کنند   و 
از شــد  ت تنش میان خود   و این کشــور بکاهند  .رأی الیوم د  ر 
پایان از ســوریه به عنوان »د  روازه جهان عرب به سوی ایران و 
د  روازه ایران به سوی جهان عرب« نام برد  ه و خاطر نشان کرد  : 
ایــن د  روازه به د  ایل متعد  د  ی و به طــور فزایند  ه ای د  ر حال 
گشود  ه شد  ن اســت و همین تحول یکی از د  ایل اصلی سفر 
محمد   جواد   ظریف به د  مشــق را تشکیل می د  هد  .این روزنامه 
فرامنطقه ای د  ر پایان پیش بینی کرد   که »قیس سعید  « رئیس 
جمهوری تونس نیز با توجه بــه اینکه تا کنون بارها مخالفت 
خود   را با محاصره اعمال شد  ه علیه سوریه اعام کرد  ه احتماا 
تماس بعد  ی با رئیس جمهوری ســوریه از ســوی وی صورت 

خواهد   گرفت.

ترامپ مهاجرت به آمریکا را موقتا متوقف می کند  
رئیس جمهوری آمریکا گفت یک د  ســتور اجرایی را امضا خواهد   کرد   تا مهاجرت 
به ایاات متحد  ه را به طور موقت د  ر بحبوحه شیوع کروناویروس تعلیق می کند  .به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، د  ونالد   ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
شــامگاه د  وشنبه د  ر پیامی توییتری نوشــت: د  ر سایه حمله یک د  شمن نامرئی، 
همچنین لزوم حمایت از مشــاغل شهروند  ان آمریکایی بزرگ ما، من یک د  ستور 
اجرایی را به امضا می رسانم تا موقتا مهاجرت به ایاات متحد  ه را به حالت تعلیق 
د  رآورد  .براســاس گزارش رویترز، این تحوات پس از آن رخ می د  هد   که شــمار 
تلفات آمریکا از ویروس کرونا د  ر روز د  وشنبه به ۴۲ هزار تن رسید  . ایاات متحد  ه 
با اختاف زیاد   بااترین شــمار موارد   تایید   شد  ه از کروناویروس را د  ارد   و بیش از 
۷۷۴ هزار تن د  ر آنجا مبتا شــد  ه اند   و روز د  وشنبه آمارها ۲۰ هزار مورد   افزایش 
نشان د  اد  .  اقتصاد   آمریکا به د  لیل شیوع ویروس کرونا د  ر حالت رکود   قرار گرفته 
است و بیش از ۲۲ میلیون تن د  ر سراسر آمریکا ماه گذشته برای د  ریافت حقوق 

بیکاری د  رخواست د  اد  ند  .

کرونا قائله تشکیل د  ولت د  ر اسرائیل را خاتمه د  اد  
توافق گانتس و نتانیاهو بر سر تشکیل د  ولت فوق العاد  ه فراگیر

زیر فشــار پاند  می کرونا نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی و رئیس ائتاف »آبی - سفید  « بااخره شب گذشته 
توافقنامه تشــکیل د  ولت فوق العاد  ه فراگیر شــامل ۳۶ وزیر برای مد  ت سه ســال را امضا کرد  ند  ؛ د  ولتی که پست 
نخست وزیری د  ر آن بین این د  و نوبتی خواهد   بود   و بنیامین نتانیاهو ابتد  ا نخست وزیر می شود   و نخست وزیری اش 
یک ســال و نیم طول می کشد  .به گزارش ایســنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، د  ر متن توافق د  ست یافته شد  ه 
با تضمین احزاب حرید  یم »شــاس« و »یهد  وت هتوراة« با تشــکیل کابینه وزارتی محد  ود   برای مقابله با چالش های کرونا به ریاست مشترک بنی گانتس، رئیس ائتاف 
آبی - سفید   و بنیامین نتانیاهو،  نخست وزیر موقت اسرائیل و با مشارکت وزیران مربوطه موافقت شد  ه است.براساس ائتاف د  ولت فوق العاد  ه پست ها و عضویت د  ر آن به 
طور مساوی بین لیکود   و ائتاف آبی - سفید   د  ر کابینه وزارتی کوچک ویژه امور سیاسی و امنیتی و کابینه وزارتی کوچک ویژه مسائل اجتماعی و اقتصاد  ی تقسیم خواهد   
شد  .این توافق که با مخالفت لیست راست گرای جد  ید   به ریاست نفتالی بنت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روبه رو شد  ه اجرای توافق نوبتی بود  ن قد  رت را براساس بند  ی د  ر 
این توافق تضمین می کند  . د  ر این بند   به این موضوع اشاره شد  ه که د  ر جریان رای گیری کنست )پارلمان اسرائیل( د  رباره د  ولت فوق العاد  ه فراگیر به نتانیاهو اجازه د  اد  هع 
خواهد   شد   اول نخست وزیر باشد  ، رای گیری د  رباره نخست وزیری گانتس هم انجام می گیرد   و براساس این توافق گانتس اکتبر ۲۰۲۱ ریاست کابینه را به د  ست می گیرد  .

این توافق همچنین یک شبکه امنیتی و ثبات برای د  ولت فوق العاد  ه به مد  ت د  ست کم شش ماه تا زمانی که ائتاف احزاب راست گرا )شش کرسی( به آن نپیوند  ند  ، ایجاد   
می کند   و د  ولت نتانیاهو د  ست کم از حمایت ۶۸ عضو کنست و نهایتا حمایت ۷۴  عضو برخورد  ار خواهد   شد  .
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به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، آیا بهترین د  وســت انسان  د  ر 
میان حیوانات می تواند   د  ر به حد  اقل رساند  ن شیوع کووید  -۱۹ کمک 
کنند  ه باشد  ؟ یک پروژه جد  ید   برای کمک به مهار شیوع کووید  -۱۹ 
د  ر تاش اســت تا د  ریابد   که آیا ســگ های تشخیص پزشکی قاد  ر 
به بو کشید  ن کروناویروس جد  ید   هستند   یا خیر.محققان می گویند   
د  ر صورت موفقیت، این ســگ ها می توانند   ویروس را د  ر هر ساعت 
د  ر ۷۵۰ نفر بو بکشــند   و به رفع کمبود   فعلی کیت های تشخیص 
کمــک کنند  . ایــن پروژه حاصــل همکاری بین موسســه خیریه 
سگ های تشخیص پزشکی، د  انشکد  ه بهد  اشت و پزشکی گرمسیری 
لند  ن)LSHTM( و د  انشگاه د  ورهام)Durham( است که همگی د  ر 

بریتانیا مستقر هستند  .

پژوهشــگران آمریکایی، نوعی زیست حسگر ابد  اع کرد  ه اند   که می تواند   به 
شناسایی ســریع تر کروناویروس کمک کند  .به گزارش ایسنا و به نقل از 
وب سایت رسمی د  انشگاه سنت لوییس، مهند  سان د  انشگاه واشنگتن د  ر 
سنت لوییس")WashU( موفق شد  ه اند   برای آزمایش کووید  - ۱۹ با فناوری 
 Srikanth("جد  ید   خود   بود  جه فد  رال بگیرند  ."ســریکانث سینگاماننی
Singamaneni(، استاد   مهند  سی مکانیک و علوم مواد   د  انشگاه واشنگتن 

د  ر ســنت لوییس و همکارانش، یک زیست حسگر بسیار حساس و د  قیق 
ابد  اع کرد  ه اند   که بر یک نانوکاوشگر فلورسنت مبتنی است و می توان از آن 
به صورت گسترد  ه استفاد  ه کرد  .از این نانوکاوشگر می توان د  ر شرایطی که 
محد  ود  یت منبع وجود   د  ارد  ، استفاد  ه کرد   زیرا این وسیله برای بررسی نتایج، 

به ابزار پیچید  ه ای نیاز ند  ارد  .

اخیرا شارژری به نام "شارژر بی سیم ۲ د  ر ۱ + ضد  عفونی کنند  ه فرابنفش" 
د  اد  ه  توســعه   )Wireless Charger + UV Saniizer  ۱-in-۲(
شــد  ه است که همزمان با شارژ کرد  ن گوشی هوشمند   کاربران عملیات 
ضد  عفونی گوشی را نیز انجام می د  هد  .به گزارش ایسنا، این شارژر بی سیم 
نه تنها گوشی کاربران را شارژ می کند   بلکه با ساطع کرد  ن اشعه فرابنفش 
باعث می شود   تا فرایند   تمیز کرد  ن گوشی کامًا بد  ون د  رد  سر انجام شود  .

این د  ســتگاه از "رابط شارژ چی" پشتیبانی می کند   و قاد  ر به شارژ کرد   
اکثر گوشی های هوشمند  ی که از شارژ بیسیم پشتیبانی می کنند   است. 
د  ر این میان، یک عملکرد   تشخیص هوشمند   به آن این امکان را می د  هد   
سایر لوازم کوچک مانند   ایرباد  ز، اسباب بازی های کود  کان، عینک، ساعت، 

جواهرات و موارد   د  یگر را بد  ون اینکه الزاما شارژ کند  ، ضد  عفونی کند  .

سگ ها از انسان ها آزمایش 
کووید  -19 می گیرند  

زیست حسگری که کروناویروس 
را شناسایی می کند  

ابد  اع شارژری که همزمان گوشی 
را ضد  عفونی می کند  

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

پرپر کرد  ن گل های یک گلخانه د  ر نوار غزه به د  لیل نبود   مشتری

اولین تصاویر جاسوسی از فراری پورتوفینو فیس لیفت
د  ر ۱۲ ســپتامبر ۲۰۱۷ بود   که فراری از جایگزین کالیفرنیا T رونمایی کرد  . این خود  رو که پورتوفینو نام د  اشــت د  ر نمایشــگاه 
فرانکفورت ۲۰۱۷ و با نامی جد  ید  ، قد  رتی بیشتر و پرفورمنسی بهتر نسبت به پد  ر خود   معرفی گرد  ید  . امروز این کمپانی ایتالیایی 
روی نسخه فیس لیفت سوپرکار 8 سیلند  ر و روباز خود   کار می کند  .د  ر تصاویر منتشر شد  ه از آلمان، پورتوفینوی نونوار شد  ه فورا 
قابل تشخیص بود  ه و پوشش های استتاری چند  انی ند  ارد  . این پوشش استتاری فقط د  ر نمای جلو بکار رفته جایی که شاهد   سپر 
بازنگری شد  ه و چراغ های جد  ید   الهام گرفته از فراری رومای جد  ید   هستیم.د  ر بخش عقب خبری از پوشش های استتاری نبود  ه 
و فکر می کنیم نمای عقب خود  رو تغییری نخواهد   د  اشــت. مورد   جالب اینکه این پروتوتایپ د  ر ســمت چپ پاک عقب کمی 
آسیب د  ید  گی د  ارد  .ظاهراً تغییرات مهم تر د  ر بخش فنی رخ خواهد   د  اد  . باور بر این است پورتوفینو فیس لیفت از جد  ید  ترین نسخه 
پیشــرانه 8 سیلند  ر 3.۹ لیتری توئین توربو ســود   خواهد   برد   و به خاطر اضافه شد  ن فیلتر ذرات بنزین استاند  ارد  های آایند  گی 
اروپایی را پاس خواهد   کرد  . به احتمال زیاد   قد  رت ۵۹۱ اسب بخاری این پیشرانه به حد  ود   6۱۲ اسب بخار موجود   د  ر روما خواهد   

رسید  . همچنین یک گیربکس 8 سرعته د  وکاچه جد  ید   نیز می تواند   جایگزین گیربکس ۷ سرعته فعلی شود  .

اسکی بازی که پایش را از د  ست د  اد   اما امید  ش را نه!
شاید   از د  ست د  اد  ن عضوی از بد  ن برای ورزشکاری که د  ر اوج جوانی و آماد  گی است، تلخ ترین اتفاق باشد   اما هستند   کسانی 
که امید  وارتر از قبل قد  م د  ر مسیر جد  ید   زند  گی خود   می گذارند  .صاد  ق کلهر، اسکی بازی است که د  ر اوج جوانی و آماد  گی، 
پای راست خود   را د  ر پیست از د  ست د  اد  . هرچند   باورش سخت بود   اما ناامید   نشد   و  به گفته خود   مسیر جد  ید  ی را د  ر پیش 
گرفت.خانه مان د  ر د  یزین بود   و از ســه ســالگی اسکی را شروع کرد  م. عضو تیم های ملی نونهاان، نوجوانان و جوانان بود  م تا 
اینکه د  ر ســن ۱8 ســالگی و د  ر تاریخ ۲6 اسفند   ماه ۱3۷۵  یک پایم را از د  ســت د  اد  م. قبل از این اتفاق همیشه د  ر رشته 
اسکی آلپاین و بخش مارپیچ بزرگ و کوچک اول بود  م اما بعد   از آن اتفاق مسیر زند  گی ام عوض شد  .خود  م را برای مسابقات 
بین المللی د  هه فجر آماد  ه می کرد  م چون قرار بود   چند   کشور آسیایی و اروپایی د  ر این مسابقات شرکت کنند  . پیست مرد  ان 
و زنان آن موقع از هم جد  ا بود   اما وســط آن یک حصار د  اشــت که د  و سه متر انتهای آن، حصار قطع شد  ه بود  ؛ یک روز د  ر 
پایان تمرینم با سرعت از مسیر پایین آمد  م و از آن قسمت عبور کرد  م که یک مرتبه به سمت جلو پرتاب شد  م؛ پای راستم 

زیر سیم بکسل رفت و از زانو قطع شد  .

ه معراج یقینم راه بنمایخد  اوند  ا د  لم را چشم بگشای د  رونم خوان بشاد   روان مقصود  ه رحمت باز کن گنجینهٔ جود   زبانی ز آفرین د  یگران د  ورد  لی بخش از ثنای خویش معمور ه د  شواری سپاسم ش گرد  اند  راسانیم شکر اند  یش گرد  ان گاریامید  م را ه جائی کش عماری ه باشد   اه رست مد  ه آخر ه طوان هاکمچو خود   رد  اشتی اول ز خاکم

پیشنهاد  

چهره روز

فرهنگ

نزد  یک به ســه ماه است که شیوع 
ویــروس کرونا کلیــه فعالیت های 
فرهنگی و هنــری را تعطیل کرد  ه 
اســت و این امر باعث ملغی شد  ن 
بخشی از د  رآمد   هنرمند  ان موسیقی 
می شــود  . اکنون کــه فعالیت های 
موســیقی تعطیل شــد  ه و بخشی 
از مــرد  م د  ر خانــه ماند  ه اند  ، د  ید  یم 
که کنســرت هایی به صورت آناین 
برگزار شــد   تا شــاید   بتوان جریان 
موسیقی را به نوعی د  ر جامعه اد  امه 
د  اد  .خبرنگار بخش موسیقی ایسنا با 
حسام اینانلو ـ نوازند  ه کمانچه ـ د  ر این زمینه و فعالیت هایی که خود   او د  ر زمان قرنطینه خانگی 
انجام د  اد  ه اســت، گفت وگویی انجام د  اد  ه اســت.او به ایسنا گفت: حوزه فعالیت من د  ر موسیقی، 
کاسیک ایرانی است. جریان کنسرت های آناین تا جایی که من د  نبال کرد  ه ام، چند  ان به سمت 
موســیقی ایرانی نرفته است؛ البته شاید   برگزاری این کنسرت ها فعا جهت آگاه سازی مخاطب از 
وجود   چنین پد  ید  ه ای باشــد  .او اضافه کرد  : د  ر زمان قرنطینه، د  ر صفحات اینســتاگرام هنرمند  ان 
خارجی می د  ید  م که  کنسرت هایی خانگی برگزار می کرد  ند  . این اجراها صرفا با موبایل فیلم برد  اری 
نشــد  ه بود   و کیفیت بهتری نسبت به د  وربین موبایل د  اشت. تماشای اجرای آنها برای من خیلی 
جذاب بود  ؛ چون می توانستم از تهران کنسرت هنرمند  ی را د  ر کشور د  یگر ببینم که د  ر خانه خود   
نشسته و ساز می زند  . البته می د  انم که از برخی از این هنرمند  ان حمایت می شوند   و گاهی حتی 

لوگوی حامی شان د  ر زیر وید  یو وجود   د  ارد  .

آنک نام گل
آنک نام گل یا »نام گل ســرخ« رمانــی از اومبرتو اکو، 
نویسند  ه، نشانه شــناس و متخصص قرون وسطی است 
که د  ر ژانر جنایی معمایی د  ر ســال ۱۹8۰ نگاشته شد  . 
وقایع کتاب آنک نام گل د  ر سال های پایانی قرون وسطی 
)قرن پنج تا پانزد  ه پس از میاد   مسیح( و د  ر سال ۱3۲۷ 
میاد  ی د  ر اروپای پرآشوب اتفاق می افتد  . د  ر آن سال ها 
مسیحیان از ســویی د  رگیر جنگ های صلیبی د  ر جهت 
اســتیا بر ممالک مســلمانان بود  ند   و از طرفی رشــد   
فرقه های جد  ید   د  ر د  ل اروپا سبب گسست و چند  پارگی 
افکار مومنان شد  ه بود  . این اختاف نظر حتی بین پاد  شاه و 
پاپ نیز د  ید  ه می شد  . پاپ د  ستور به تفتیش عقاید   می د  اد   
و د  ر کار پاد  شــاه و امور مربوط به ســرزمین ها د  خالت 
می کرد  . این کار بر پاد  شاه خوش نمی آمد   و د  ر تاش بود   تا د  ست پاپ را از د  خالت بی جا د  ر امور ممالک 
کوتاه کند  .از سویی ظهور فرقه ی فرانسیسکن ها )۱۲۰۹ میاد  ی( و گروه ارتد  اد  ی فراتیچلی به سرکرد  گی 
مرد  ی به نام فراد  ولچینو  باوری جد  ید   را د  ر بین مومنان رواج د  اد  . اعتقاد   به فقر و عد  م تملک مسیح که 
با برد  اشــت و فتوای پاپ د  ر تضاد   بود   ســبب شد   تا این گروه جزو مرتد  ان خواند  ه شوند  .برخی از اعضای 
فرقه ی قد  یس فرانســیس د  ر یکی از صومعه های ثروتمند   ایتالیا متهم به بد  عت و ارتد  اد   شد  ه اند   و براد  ر 
ویلیام اهل باسکرویل، کشیشی انگلیسی برای اعام مواضع امپراتور لویی باواریایی د  ر منازعه بین پاپ و 
فرقه به آنجا اعزام شد  ه است. ماموریت براد  ر ویلیام ناگهان تحت الشعاع رشته ای از جنایات عجیب و غریب 
قرار می گیرد   و او با ســوابق و تجاربی که د  ر د  ستگاه تفتیش کلیسا اند  وخته، مثل یک کارآگاه د  ست به 
کار می شــود  . ابزارهای او د  ر این تحقیقات عبارتند   از: منطق ارسطو، الهیات توماس اکویناس و شناخت 
تجربی راجر بیکن که طنزی شیطنت آمیز و نوعی کنجکاوی بی امان آن را صیقل د  اد  ه و برند  ه کرد  ه است.

ویلیام شکسپیر
ویلیام شکســپیر )زاد  ه ۱۵6۴ – د  رگذشــته ۱6۱6( 
شاعر و نمایشنامه نویس انگلیسی بود   که بسیاری وی 
را بزرگ ترین نویســند  ه د  ر زبان انگلیسی د  انسته اند  . 
»سخن ســرای ایون« لقبی است که به خاطر محل 
تولد  ش د  ر آون واقع د  ر اســتراتفورد   انگلیس به وی 
د  اد  ه اند  .شهرت شکســپیر به عنوان شاعر، نویسند  ه، 
بازیگر و نمایشنامه نویس منحصربه فرد   است و برخی 
او را بزرگ ترین نمایشــنامه نویس تاریخ می د  انند  . با 
این حال، بســیاری از حقایق زند  گی او مبهم اســت. 
شکســپیر را پد  ر نمایشنامه نویســیی انگلستان می 
د  انند  . وی موضوع بسیاری از نمایشنامه های خویش 
را از تاریخ روم باســتان و کتــاب پلوتارک برگزید  ه و 
به نیروی تصور و تخیل خویش به صورت تراژد  ی های زیبایی آن ها را د  ر آورد  ه اســت. ســبک 
نویسند  گی شکسپیر به مکتب کاسیسم تعلق د  ارد  . نمایشنامه های وی را به تراژد  ی و کمد  ی و 
نمایشنامه های تاریخی تقسیم میکنند  . نمایشنامه های اخیر وی ترکیبی از تراژد  ی و کمد  ی است. 
آثار مهم او عبارت است از :اتللو، مکبث، هملت، جولیوس قیصر، تاجر ونیزی، شاه لیر، هنری ششم، 
هیاهوی بسیار برای هیچ، رویای شب نیمه تابستان .د  ربارهٔ جوانِی ویلیام افسانه فراوان است و سند   
معتبر اند  ک. اولین مد  رکی که ما د  ربارهٔ او پس از مراســم تعمید   و نام گذاری د  اریم، از ازد  واج او با 
آن هثوی د  ختری که هشــت سال از وی بزرگتر یود   و او هم اهل استراتفورد   بود   د  ر سال ۱۵8۲ 
اســت، که ثمرهٔ آن د  ختری متولد   ۱۵83 و یک د  ختر و پسر د  وقلو د  ر سال ۱۵8۵ بود  . شکسپیر 
پس از ازد  واج به لند  ن رفت و د  ر د  وره ای از شد  ت فقر به نگهبانی از اسپان افراد  ی که به نمایشخانه 

های می آمد  ند   مشغول شد  .

فاجعه ای غم انگیز برای موسیقی ایرانی 


