جهانگیری:

ایران خود را با شرایط حذف درآمدهای نفتی تطبیق داده است

روزنامهاقتصا دی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگیوصبحایران

معاون اول رییس جمهوری گفت :جمهوری اسامی ایران با مدیریت و برنامهریزی های انجام شده توانسته خود را با شرایط حذف درآمدهای نفتی از بودجه
کشــور تطبیق دهد.به گزارش پایگاه اطاعرســانی معاون اول رییس جمهوری« ،اسحاق جهانگیری» دیروز سهشنبه در جلسه با مدیران ارشد وزارت راه و
شهرسازی با اشاره به اخبار مربوط به قیمت نفت در سطح جهانی گفت :اقتصاد آمریکا که  ۲۵درصد تولید ناخالص دنیا را در اختیار دارد از شب گذشته
نفت را به قیمت منفی به فروش گذاشته و این نشان میدهد که بقیه کشورهای دنیا نیز از پیامدهای اقتصادی کرونا بینصیب نخواهند ماند.وی با اشاره به
اینکه نفت تا چند ماه پیش به قیمت  ۵۰تا  ۱۰۰دار برای هر بشکه در سطح جهانی معامله میشد.....
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افزایش شدید ریسک در بازار سرمایه

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان
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قائم مقام وزیر صنعت:

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

قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه رفع وابســتگی اقتصاد به درآمدهای نفتی،یک سیاســت هوشمندانه از سوی
رهبری بود،گفت:حتی فروش۲.۷میلیون بشکه نفت با قیمت یک داری برای ایران می توانست فاجعه آمیز باشد.
به گزارش خبرنگار مهر ،حسین مدرس خیابانی صبح دیروز سه شنبه دوم اردیبهشت  ۹۹با حضور در مرکز ملی
فــرش ایران گفت :دو مفهوم در حوزه تجارت در حال حاضر شــکل گرفته که همه دولت 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 در بین اقشار مختلف سیاست گذاران ،تصمیم گیران و مجریان وجود داشت؛ اما اکنون برای
همه ضرورت آن اثبات شــده اســت .قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :یکی از این مفاهیم در حوزه
تجارت داخلی و دیگری در حوزه تجارت خارجی متمرکز است؛ به نحوی که ذخیره سازی کااهای اساسی امروز
یک ضرورت برای کشور به شمار میرود.....
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پای مناطق آزاد به ارزهای باتکلیف باز شد
٢

پشت پرده قیمت دستوری ارز
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ذوالقدر:

تنها ۳۰درصد دانشآموزان به سامانه
شاد دسترسی دارند
لپتاپ ،موبایل و کامپیوتر برای قشر زیادی از دانشآموزان
مناطق محروم یک کاای لوکس است

نماینده مردم تهران ،شمیرانات و پردیس در مجلس گفت :نرمافزار شاد که امروز آموزش و پرورش
به شــدت برای آمــوزش در فضای مجازی بر آن تکیه دارد فقط در دســترس  ۲۰الی  ۳۰درصد از
دانشآموزان قرار دارد.ســیده فاطمه ذوالقدر در جلســه علنی دیروز سهشنبه مجلس در نطق میان
دستور خود با تبریک سالروز تاسیس سپاه پاسداران و روز معلم و کارگر ،از زحمات معلمان که در این
شــرایط بحرانی کرونا در فضای مجازی به دانش آموزانآموزش میدهند قدردانی کرد.نماینده مردم
تهران ،شــمیرانات و پردیس در مجلس اظهار داشــت :حدود  ۲ماهی است که مدارس و دانشگاهها
تعطیل شده است و باید در این زمینه فکر جدی کرد .البته اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده
است ولی قطعا کافی و متناسب نیست .نرمافزار شاد که امروز آموزش و پرورش به شدت برای آموزش
در فضای مجازی بر آن تکیه دارد فقط میتواند در دســترس  ۲۰الی  ۳۰درصد از دانشآموزان قرار
گیرد.ذوالقدر خاطرنشــان کرد :نباید فراموش کنیم که کتب آموزشی دانشآموزان مناطق محروم به
سختی در دسترس آنها قرار میگیرد چه برسد به لپتاپ ،موبایل و کامپیوتر که برای قشر زیادی از
دانشآموزان مناطق محروم در هرمزگان و سیســتان و بلوچستان ایام و بسیاری از شهرهای دیگر
یک کاای لوکس محســوب میشود.وی با بیان این که زیرساختها و اینترنت در بخشی از روستاها
و مناطق بســیار ضعیف و دارای اختال است ،گفت :از وزیر آموزش و پرورش انتظار میرود با توجه
به پیشبینیهای موجود که ممکن است ویروس کرونا سال تحصیلی آتی را نیز متاثر کند ،ساز و کار
اجرایی و عملیاتی را در نظر گرفته که تمام دانشآموزان به فرصتهای آموزشی دسترسی کافی و ازم
را داشته باشــند و اهداف آموزشی محقق شود.نماینده مردم تهران ،شمیرانات و پردیس در مجلس
همچنین از تاشهای پزشکان ،پرستاران و بهیاران و همه کسانی که زحمات زیادی را در این شرایط
بحرانی کرونا کشیدهاند ،قدردانی کرد و گفت :تغییر ساعات اداری ،کنترل و مدیریت ترافیک اگرچه
اقدامی بسیار مناسب اســت ،اما فراموش نکنیم که مدارس و مهدکودکها کماکان تعطیل هستند.
مادران شاغل امروز نیازمند حمایت بیشتری هستند که باید از فرصت دورکاری و کاهش ساعات اداری
برخوردار شوند.ذوالقدر خطاب به نمایندگان مجلس عنوان کرد :کرونا تمام حوزهها را متاثر کرده است.
اصحاب فرهنگ و رسانه امروز حداقل فرصت کافی را ندارند و فرصت را از دست دادهاند ،روزنامهها به
صورت الکترونیک عرضه میشود که از سوی مخاطبان مورد استقبال کافی قرار نمیگیرد و ازم است
حمایتهای مالی و معنوی در این زمینه صورت بگیرد.ذوالقدر تصریح کرد :متاسفانه کرونا سفرههای
برخی را کوچک و کوچکتر کرده است .اقشار ضعیف و آسیبپذیر خصوصا کارگران و زنان سرپرست
خانوار روزهای ســختی را ســپری میکنند .باید هر چه زودتر و به صورت عادانه کمک معیشتی و
وام در اختیار آنها قرار بگیرد .هنرمندان نیز از این وضعیت متاثر شدهاند که باید به وضعیت آنها نیز
رسیدگی شده و بیمه بیکاری و حمایتهای ازم برای آنها در نظر گرفته شود.
رحمانی:

دهاست
بستهحمایتازصا دراتنهاییش 
وزیر صنعت ،معدن و تجارت از نهایی شــدن بســته حمایت از صادرات و اباغ آن خبر داد و گفت:
وزارت صنعت معدن و تجارات در این طرح به عنوان پیشگام انتخاب شده است«.رضا رحمانی» دیروز
سه شنبه پس از نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،در جمع خبرنگاران افزود :در جلسه امروز
با نمایندگان ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت در این نشســت برنامههای خود برای رفع نیازهای حوزه
درمان و کاهش تبعات اقتصادی کرونا را تشــریح کرد.رحمانی با بیان اینکه بسته حمایت از صادرات
نهایی شده و اباغ می شود ،گفت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت در این طرح به عنوان پیشگام انتخاب
شده که میتوان با استفاده ظرفیت کشورهای همسایه و جذب بازار این کشورها مازاد تولیدات صنعتی
و کشاورزی را صادر کرد.وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،صادرات غیرنفتی را در سال گذشته حدود ۴۲
میلیارد دار عنوان و اظهارکرد :با توســعه صادرات از یک سو واردات ارز به کشور افزایش مییابد و از
سوی دیگر اشتغالزایی رقم میخورد.وی درباره اقدامات دولت برای تنظیم بازار در آستانه ماه مبارک
رمضان ،افزود :از اواســط سال گذشته جلسات متعددی به منظور تامین کاای مورد نیاز مردم برگزار
و به موجب آن کااهای اساسی ذخیره شد ،این اقدام باعث شد پس از شیوع کرونا مشکلی در تامین
مایحتاج روزانه مردم ایجاد نشود.

معاون وزیر کشور در کمیسیون امنیت ملی مجلس:

ثبت نام  ۷۵۰هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
از بررســی وضعیت امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی
کشور در جلســه دیروز با مسئوان ذی ربط خبر
داد.به گزارش ایلنا ،سیدحســین نقوی حســینی
در توضیح جلســه دیروز کمیســیون امنیت ملی
و سیاســت خارجی مجلس گفت :جلسه دیروز با
حضور ذوالفقاری معاون وزیر کشــور ،نمایندگانی
از سپاه ،نیروی انتظامی ،مرکز پژوهشها و معاون
وزارت اطاعات برگزار شــد .در این جلســه آثار
و عواقــب کرونا بر امینت داخلــی و خارجی مورد
بررسی قرار گرفت.ســخنگوی کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی داد:
در ابتدای جلســه ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت
کشور گزارشی از اقدامات ستاد مقابله با کرونا ارائه
کرد مبنی بر اینکه وقتــی اولین گزارش کرونا در
 ۳۰بهمن به دســت ما رســیده بافاصله کمیته
مقابله با کرونا تشــکیل شد که یکی از بخشهای
مهم آن کمیته ،بررســی امنیت و تأثیرات کرونا بر
این حوزه بود .بر همین اســاس محدودیتسازی
ترددها و کنترل رفت و آمد هر استان در دستور کار
قرار گرفت .برای اســتانهای هر منطقه طرحهای
مســتقلی ارائه شــد که البته طرح اولیه به دلیل
شرایط اجتماعی مورد موافقت قرار نگرفت که در
غیر این صورت موج اول سفرها هم انجام نمیشد.
وی افــزود :طبق توضیحات آقــای ذوالفقاری در
مراحل بعدی طرح فاصلهگذاری اجتماعی تصویب
و اجرایی شد .نیروی انتظامی زحمت زیادی کشید
و مردم هم همکاری و همراهی کردند .در موضوع
ممنوعیت تجمعات ،تعطیلی مدارس و دانشگاهها،
ممنوعیت حضور در پارکها و تفرجگاهها و تعطیلی
مراکز تجــاری و بازار هم مردم همراهی کردند که
این طرحها اجرایی شد .در حال حاضر بخشهای
ضروری و حیاتی کســب و کارها فعال شدهاند .از
این هفته هم کســب و کارهای کم ریسکتر و کم
خطرتر هم با رعایت کامل پروتکلهای بهداشــتی
آغاز به کار کردند .فعا مدارس تعطیل خواهد بود.
دانشگاهها هم به اســتثنای دوره دکتری تعطیل
اســت .زیارتگاهها و نمازهای جمعه و جماعات هم
تعطیل میباشــند.نماینده مردم ورامین ادامه داد:
طبق توضیحات معاون وزیر کشــور قبل از اعمال
و اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی ،آمار مبتایان
نزدیک به ســه هزار نفر در شبانهروز بود ولی اان
به حدود ۱۲۰۰نفر رســیده که این نشان دهنده
موفقیت اجرای این طرح اســت .در مبارزه با کرونا
از ظرفیت مردم اســتفاده شــد و انصافا مردم هم
به صحنه آمدند .ما بررســی دقیقی از روند آینده
داریم و جلســات مســتمری را با کلیه دستگاهها
برگزار میکنیــم.وی افزود :آقــای ذوالفقاری این
توضیح را داد که آســیبهای حوزههای درمانی،
اقتصــادی ،تولیــدی ،اجتماعــی و امنیتی مورد
بررســی و پیشبینی قرار گرفته و برنامههای ازم
نیز طراحی شده اســت .اکنون مهمترین موضوع

سامت و معیشــت مردم است .محدودیتها برای
مردم قابل تحمل است اما با توجه به شرایط کشور
و زندگی مردم موضوع کســب و کار و فعالیتهای
آنها از ضروریات اســت .تاش کشور این است که
نقطه ســامت و معیشــت و اقتصاد کشور و مردم
بــه تعادل برســد .در این راســتا مهمترین برنامه
تعیین و رعایت پروتکلهای بهداشــتی و همراهی
مردم برای پیشگیری از شــیوع دوباره کرونا است.
نقوی حسینی خاطرنشــان کرد :آقای ذوالفقاری
ایــن توضیح را هم داد در شــرایط فعلی که برخی
از اقشــار و اصناف مشکل معیشتی دارند باید مورد
حمایت قرار گیرند .از جملــه اینکه  ۷۵۰هزار نفر
در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کردند .جمعبندی
نیروهای ما مبتنی بر آسیب-تهدید است که ممکن
اســت در حوزههای اقتصادی خودنمایی کند .لذا
باید برای آن چارهاندیشــی کرد .مهمترین عاملی
که میتواند به کاهش پیامدهای ناشــی از بیماری
کمک کند انســجام ،وحــدت و هماهنگی ملی در
سیاســتگذاری ،تصمیمگیری و تصمیمسازی و
جدیت در حل مشــکات مردم و برخورد صادقانه
با مردم و همچنین بهرهگیری از همه ظرفیتهای
اجتماعی اســت.وی افزود :آقای ذوالفقاری تأکید
داشت که ازم است در اینجا از تدابیر و هدایتهای
مقام معظــم رهبری همچنین نقش علما و مراجع
در همراهــی با اجرای طرحها ،همکاری و همراهی
بیبدیــل مــردم ،جدیــت و حضور اســتانداران،
فرمانداران و اعضای ستادهای استانی و شهرستانی،
نیروی انتظامی ،بسیج مســتضعفین ،وزارتخانهها
صنعت ،معدن و تجارت ،راه و شهرسازی ،اطاعات
و مســئوان اصناف کشــور ،هال احمــر ،وزارت
بهداشــت ،صداوسیما ،کمیته اطاع رسانی ،وزارت
فرهنگ و کمیتههای اجتماعی ،امنیتی وزارت کشور
که کمک کردند طرح فاصلهگذاری اجتماعی اجرایی
شــود ،تقدیر و تشکر شود.ســخنگوی کمیسیون
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس ادامه داد:
آقای ذوالفقاری این توضیح را هم داد که دشمنان و
معاندان ما هر کاری میتوانستند علیه ما کردند ،از
تحریمها و اخبار کذب و فعالیتها در فضای مجازی
را انجام دادند ولی مدیریت کشــور با تمام توان کار
را مدیریت کرد و موفقیتهای خوبی به دست آورد.
دشــمنان و معاندان تاش کردنــد مردم را به آمار
و ارقام و قدردانی از زحمات پزشــکان ،پرستاران و
کادر درمانی بیاعتماد کنند ولی الحمداه برعکس
آن مردم به آمار وزارت بهداشــت اعتماد داشتند و
قدردانی زحمــات و تاشهای کادر بهداشــت و
درمان هســتند.وی افزود :در ادامه جلسه ،معاون
وزارت اطاعات با ارائه گزارشــی توضیح داد که با
وجود اینکه بسیاری از کشورهای مدعی در مقابل
این بحران به زانو درآمدند جمهوری اسامی ایران
با دقت و مدیریت جهادی عمل کرد و نمره خیلی
عالی به دســت آورد .با امکانــات و منابعی که در
اختیار داشتیم فضای اقناعی ایجاد شد .همه مردم

به کمک آمدند و حمایت کردند .در آسیبشناسی
و آیندهنگری نیز تحلیلهای دقیقی از شرایط وجود
داشت و به طور شــبانهروزی نیروهای امنیتی کار
کــرده و آن را در اختیار مدیران ارشــد نظام قرار
دادند.وی افــزود :طبق توضیحات معــاون وزارت
اطاعات شرایط در حوزههای اقتصادی ،اشتغال و
کسب و کار نیازمند توجه به آسیبها است .برخی
از دشــمنان برای سوءاستفاده از این شرایط تاش
میکنند اما نمیتواننــد هیچ حرکتی انجام دهند.
اپوزیسیون هم که به بیاعتماد سازی مردم امیدوار
بود ،ناامید شده ،آنها مشارکت مردم را در صحنه
دیدند .البته که همیشــه تاش کرده و میکنند تا
تحرکات اجتماعــی و صنفی را تحریک کنند ولی
انشاءاه مدیریت نظام با سیاستگذاری دقیق این
مرحله را هم مدیریت خواهد کرد.نقوی حســینی
خاطرنشان کرد :در این جلسه یکی دیگر از معاونان
وزارت اطاعات به ارایه گزارشی از روند فعالیتهای
داخلــی مربوط به کرونا پرداخت و روندهای مثبت
و منفی آن را ترســیم کرد .طبــق این توضیحات
عملکرد دقیــق و عملیاتی مجریــان ،همگرایی و
همکاری و مشارکت بینظیر مردم در حل مشکات،
نمایش فرهنگ مدنی و اجتماعی از سوی مردم از
جمله روندهای مثبت بوده کــه برعکس آن را در
سایر کشورهای مدعی تمدن دیدیم .امنیت روانی
مردم و آگاه ســازی آنها از آینده و ترسیم دقیق
افق آینده مهم است.وی افزود :طبق توضیحات ارائه
شده مدیریت اجتماعی آینده و همچنین مدیریت
افکار عمومی و رسیدگی به شرایط معیشتی اقشاری
که در دوران کرونا خسارت جدی و اساسی دیدهاند
بســیار مهم بوده و باید مورد توجه قرار گیرد .ما از
فرایندهای اجتماعی و سیاســی و امنیتی دریافت
دقیقی داریم .ســیاهنمایی دشــمنان و معاندان را
میشناســیم به طوری که هیچ نــوع فراخوانی از
طرف آنها مورد اســتقبال قــرار نگرفت .مردم به
همکاری و حمایت روی آوردند .الحمداه دستگاه
امنیتی ســناریوهای مختلف عناصر و عوامل ضد
امنیتی اپوزیسیون ،معاندان و دشمنان را میشناسد
و برای همه آنها ســناریو و برنامه دارد.سخنگوی
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
با اشــاره به حضور ساجدینیا معاون عملیات ناجا
در این جلســه گفت :آقای ساجدی نیا گزارشی از
اقدامات و تاشهای نیروی انتظامی برای مقابله با
کرونا ارائه کرد که طبق این گزارش نیروی انتظامی
کنار مردم بود .کلیه امکانات ،نیروها ،بیمارستانها،
پاســگاهها و فرماندهیها در اختیار ستاد مقابله با
کرونــا قرار گرفت .آمار جامعــی از تعداد نیروهای
درگیر با موضوع و اقدامات انجام شده و پایگاههای
فعال در کشــور هم داریم.وی افزود :در این جلسه
نمایندهای از سپاه نیز گزارشی از فعالیتهای سپاه و
بسیج را ارائه کرد که قابل توجه بود .برآوردهایشان
را از پیامدهای حوزههای مختلف به ویژه اجتماعی
ارائه کردند.

اقتصا دآمریکاباتکلیفترازهمیشه
پیش بینی های متعددی در خصوص فروپاشــی آمریکا در جراید
و رســانه های جهان رقم خورده بود اما شــاید کسی باور نمیکرد
ویروس کرونا رشــته تفکر و همبستگی فدراتیو در آمریکا را با این
شرایط که فرماندار پشت فرماندار رئیس جمهور این کشور را به باد
انتقاد بگیرد ،هرگز متصور نبود .یکی از این جراید که علی الظاهر در
اروپا وزنه ای هم دارد و مردم برای مطالبش کمی تره خرد میکنند
هفته نامه آلمانی زبان « اشپیگل » است که البته ناگفته نماند که
متهم به جناح صهیونیستی در آلمان نیز هست این هفته در مقاله
ای با عنوان «چگونه ترامپ آمریکا را به ورطه فروپاشی کرونایی می
کشد؟» به بررسی ابعاد «مدیریت بحران» فاجعه آمیز کاخ سفید در
آمریکا و سقوط ناگهانی و غیر قابل تصور اقتصاد این کشور پرداخته
است .هفته نامه آلمانی اشپیگل خاطر نشان می کند که « :ویروس
(کرونا) تمام حوزه های اقتصاد مالی آمریکا را بلعیده است .نخست
میکده ها ،رستورانها و سینماها همه نزدیک به سقوط اقتصادی و با
اصطاح خود آمریکایی ها « بنکراپسی » اند .سئوالی که در اینجا
از موضع گزارش مندرج در اشپیگل مطرح است آن است که« :آیا
جهان قرار است شاهد انفجار درونی یک ابرقدرت دیگر هم باشد؟»
چگونه میتوان گفت یک اقتصاد در حال فروپاشی است؟ اگر شاهد بیکار
شدن  ۲۰درصدی مردم وتعطیلی بنگاه ها باشیم را شاخص فروپاشی
بدانیم؟ آیــا فرایند ناکارامدی دولت مرکزی آمریکا را در مشــاجرات
فرمانداران و شهرداران در ایالتها با رئیس جمهور ،میتوان شاخص تلقی
کرد؟ آیا صف چند ده کیلومتری گرسنگان برای دریافت یک وعده غذا
را فروپاشــی اقتصاد ندانیم؟ در یک کشور تا چه درصدی از فقر قابل
پذیرش است؟ سرمایه داری به فقر چگونه نگاه میکند؟ بنا به گفته آن
ثروتمند آمریکایی هرکه ندارد بمیرد بهتر است را ماک بقای بشریت
بدانیم؟ اشــپیگل در ادامه نوشته اســت « :هیچ کجا بحران کرونا در
آمریکا ملموس تر از این برنامه توزیع غذای رایگان در این کشور نیست.
یکی از مدیران (موسســات خیریه) در شیکاگو ،روزانه ،بیش از سه تن
مــاده غذایی در میان نیازمندان توزیع مــی کند .در من َهتن نیز مرد ِم
چندین بلوک ســاختمانی در 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 دهه سی میادی قرن گذشته تمیز داد» .زمانی
که دونالد ترامپ ،سه سال پیش به عنوان رئیس جمهور آمریکا سوگند
یاد کــرد ،وعده حفظ کرامت و منزلت ملی و توانمندی های جدید را
برای آمریکا مطرح کرد .او در نخستین نطق خود در بیستم ژانویه سال
 ۲۰۱۷گفت« :ما مشــاغل (از دست رفته) را باز می گردانیم .ما ثروت
را (به این کشور) برمی گردانیم ».وی حتی گفت جهان را از «فاجعه و
مصیبت بیماری» می رهاند .ترامپ آن موقع افزود« :غرور ملی جدید،
جانهای ما را بیدار و نگاهمان را بینا می کند و به مناقشــاتمان خاتمه
می دهد ».اما حــاا ویروس کرونا ،آمریــکا را در بزرگترین بحران از
زمان «رکود بزرگ» (یک دهــه پیش از آغاز جنگ جهانی دوم که از
سال  ۱۹۲۹شروع و در اواخر دهه  ۱۹۳۰در آمریکا و سایر کشورهای
جهــان بوقوع پیوســت و می توان آن را عمیقتریــن ،طوانیترین و
گســتردهترین بحران اقتصادی سده بیستم دانســت) سرنگون کرده
است« .رکود بزرگ» با سقوط ناگهانی «بورس نیویورک» در پاییز سال
 ۱۹۲۹میادی شروع شد و تا به امروز همچنان عمیق در اذهان (مردم)
مجسم اســت .عالم گیری (کرونا) تمامی ملتهای کره زمین را درگیر
خود کرده است اما در هیچ کجای جهان غرب ،به اندازه آمریکا ،کسری
ها و کمبودها این چنین بارز مشــهود نیست .در پایان فوریه گذشته
بود که رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد دولتش ،کنترل اوضاع را به طور
کامل در اختیار دارد؛ غافل از آنکه اکنون شمار مبتایان به سمت یک
میلیون نفر میل میکند و بیمارستانهای نیویورک ،دیترویت و نیواورلئان
می توانند به سختی بر هجوم بیماران فایق آیند .این هفته نامه در ادامه
افزوده اســت که « :متفاوت از بحرانهای جهانی دیگر ،آمریکا به عنوان
قدرت پیشــرو و رهبری کننده جهان (از گردونه) حذف شده است».
آمریکای امروز(،حسابی) درگیر خودش شده است .در این میان ترامپ
نیز اغلب ،خیر و ســعادت خود را در آن می بیند که به ســازمان بین
المللی که نامش «سازمان جهانی بهداشت» است و واقعا مبارزه جهانی
بــا این بحران را باید هماهنگ کند ،حمله کند .او (ترامپ) تهدید کند
که پرداختهای مشارکتی خود (به این سازمان) را متوقف خواهد کرد.
چون این ســازمان« ،گند زده است» .همه این اتفاقات حتی آنها که از
چشم رسانه ها دورمانده اند نشان میدهند که اقتصاد آمریکا باتکلیف
تر از همیشه به مسیری به نام ناکجایی سرازیر شده و زمینه این فرایند
را کــه مردم جهان دارها را به بازار آورده با ارز و کاا مبادله کنند که
نهایتا سقوط دار را در پی خواهد داشت ،به دست خود عملی میکنند.
نتیجه اینکه سونامی ســقوط به شماره معکوس افتاده است و من در
جیبم فقط  ۱۰۰دار دارم که آن را یوآن خواهم نمود.
والسام

دید
۱۲۹۷ابتاو۸۸فوتیج 

کرونا درکشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی  ۱۲۹۷بیمار جدید کووید ۱۹
در کشــور خبر داد.به گزارش ایسنا ،دکتر کیانوش جهانپور گفت :از
دیروز  ۲اردیبهشــت  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی
 ۱۲۹۷بیمار جدید مبتا به کووید در کشور شناسایی شد.وی افزود:
بــه این ترتیب مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۸۴۸۰۲نفر
رسید.وی همچنین گفت :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته۸۸ ،
بیمار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و به این ترتیب تا دیروز
 ۵۲۹۷نفر از بیماران ،جان باخته و دیگر در بین ما نیستند.جهانپور
گفت :تا دیروز  ۶۰۹۶۵نفر از بیماران ،بهبود یافته و ترخیص شده اند.
بــه گفته وی ۳۳۵۷ ،نفر از بیمــاران مبتا به کووید ۱۹در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

سرلشکرباقری در پیامی خطاب به فرمانده کل سپاه مطرح شد؛

نام سپاه بر فراز قلههای اقتدار و عزت ایران
میدرخشد
تهران-ایرنا -رییس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی
با تاکید بر اینکه سپاه همه عرصههای نیاز ملت و کشور
را صحنه آزمونهای بزرگ و نقش آفرینی های سترگ،
خــاق و نوآورانه خود قرار داده اســت ،گفت :نام این
نهاد مقدس امروز بر فراز قلههای اقتدار ،پیشــرفت و
عزت این سرزمین میدرخشد.به گزارش سپاه نیوز؛ در متن پیام سردار سرلشکر
پاسدار محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح خطاب به سردار سرلشکر
پاســدار حسین سامی فرمانده کل سپاه آمده است :خدای بزرگ را از سویدای
دل شاکریم که در سایه الطاف بیکرانش «پاسداران انقاب اسامی» را آیههای»
عاشورای حسینی» در عصر «جاهلیت مدرن « قرار داده است تا با جلوهگریهای
شــکوهمند خود انوار تابناک بصیرت  ،انقابی گــری  ،مقاومت و پایداری برابر
ظالمان و سلطهگران را بتابانند و با اهتزاز پرچم بیداری و استکبارستیزی و طنین
انداختن پژواک زیســت حسینی و مرگ عاشورایی در جغرافیای تشنه معنویت
و عدالــت ،خیل آزادگان و حق طلبان جهــان را به خیمه «وایت» فراخوانند.
رییس ســتاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد :اینک در لحظههایی شورانگیز که
چهل و یکمین ســالروز تصویب اساسنامه «سپاه پاسداران انقاب اسامی» در
شــورای عالی انقاب و در واقع فرخنده روز تحکیم و تثبیت این نهاد انقابی،
مردمی و افتخار آمیز برای ایران و ایرانی پاس داشته میشود؛ بر خود میبالیم و
بار دیگر این حقیقت ناب و گوارا که معمار کبیر انقاب و پیر و مراد عاشورائیان
زمان خمینی عزیز برایمان به یادگار گذارده اســت که»اگر سپاه نبود کشور هم
نبود» اعتراف میکنیم و ترنم رهبر عظیم الشــان انقاب ولی فقیه زمان امام
خامنهای(مدظله العالی) که « از ســپاه صددرصد راضی هستم» را مایه مباهات
میدانیم.رییس ســتاد کل نیروهای مسلح یادآور شد :آری جایجای تاریخ ۴۱
ســاله پس از پیروزی انقاب  ،مشــحون از حماسه سازی های سرنوشت ساز و
متبرک به خون های پاک و مطهر پاســداران رشید ،مخلص و سلحشوری است
که پیشــتازانه همه هســتی خود را فدای حفظ دین و دفاع از انقاب ،نظام و
اندیشــههای متعالی اســام ناب محمدی (ص) و صیانت از استقال ،اقتدار و
امنیت ملی ایران عزیز حتی در فراسوی مرزهای کشور کردند  ،تا پرچم «اسام
« و «وایت « که پاســدار آن هستند در طوفان فتنه ها و توطئه های دشمنان
بر زمین نیفتد.وی در ادامه پیام خود گفت :اینک در شرایطی که سپاه پاسداران
انقاب اســامی همه عرصههای نیاز ملت و کشور را صحنه آزمونهای بزرگ و
نقش آفرینیهای ســترگ ،خاق و نوآورانه خود قرار داده اســت و نام این نهاد
مقــدس بر فراز قلههای اقتدار ،پیشــرفت و عزت این ســرزمین در حوزه های
دفاعی ،امنیتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،ســازندگی ،محرومیت زدایی و مردم یاری
میدرخشــد و مجاهدتهای مخلصانه و صادقانه آنان و سایر نیروهای مسلح و
مدافعان انقاب،نظام و میهن عزیز  ،تولید اکسیری حیات بخش و قدرتمند در
جامعه به ویژه نزد نســلهای جوان و تاریخ ســاز کشور را رقم زده است و ملت
ایران به آیندهای روشن و فتح سنگرهای کلیدی جهان امیدوارتر از همیشه شده
است ،از خدای قادر حکیم طلب میکنیم همگان را قدردان «سپاه حماسهها «
و فداکاری و از خودگذشــتگی «پاسداران شریف و سلحشور انقاب « قرار دهد.
سرلشکر باقری تصریح کرد :بیشک از برترین و زیباترین فرصتها برای بازخوانی
و ترسیم مناقب «ســپاه پاسداران انقاب اسامی» ،سالروز تاسیس رسمی این
نهاد مبارک است که در نگاه مقام عظمای وایت و رهبری و فرماندهی کل قوا
(مدظلهالعالی) خدامحوری ،مردم محوری ،خطرپذیری ،معنویت گرایی ،اندیشه
ورزی ،حمایت از محرومان و مستضعفان و حضور در گستره مقاومت از جمله آنها
اســت که به ویژه مورد حسادت و هجمه دشمنان و دشمنیهای آنان علیه این
مجموعه سرافراز و عالیقدر قرار گرفته است.رییس ستاد کل نیروهای مسلح در
پایان با تبریک سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت :امیدوارم به
توفیق الهی با نصب العین قرار دادن منویات و رهنمودهای حکیمانه فرماندهی
معظم کل قوا (مدظلهالعالی) و ظرفیتسازیهای جاودان و مقتدر ،آماده مواجهه
با حوادث بزرگ باشــید و در این صراط منیر با همه توان کار جهادی و روحیه
انقابی ،جوانگرایی ،پرهیز از محافظهکاری ،نگاه فرامرزی ،هم افزایی با نیروهای
مسلح و دستگاههای حاکمیتی ،هوشیاری واقعبینانه از دشمن ،مردمی بودن و
ارتقای معنویت و بصیــرت را از اولویتهای حتمی ،دائمی و غفلت ناپذیر خود
بدانید و ان شــااه در این مســیر ادعیه خاصه حضرت بقیــه اه ااعظم(عج)
پشتیبان شما خواهد بود .
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جهانگیری:

تهران -ایرنا -رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور
در پیامی خطاب به فرمانده کل سپاه پاسدارن انقاب
اسامی ،ســپاه را از اصلیترین مولفههای قدرت ملی
عنوان کرد و گفت :تضعیف ســپاه ،تضعیف اقتدار ملی
است.به گزارش روابط عمومی پدافند غیرعامل کشور
در متن پیام سردار غامرضا جالی به سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده
کل سپاه به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقاب اسامی آمده است:
انقاب اسامی منشا رویش بسیاری از نهادها ،تفکرات و باورهای بیهمتایی بوده
است که بسیاری از ملتها و دولتهای جهان به وجود آن غبطه میخورند اما در
این میان سپاه پاسداران انقاب اسامی جایگاهی ویژه و ممتاز دارد .زیرا از همان
بدو تشکیل ،سپاه و سپاهی دل باخته وایت و انقاب بوده است .در این راه هم
تمام نامایمتها و نامهربانی ها را به جان خریده است تا انقاب و انسجام ملی به
خطر نیفتد.سردار جالی در این پیام اظهار کرد :ریشههای تفکر سپاه و سپاهی
را باید در صدر اســام و مکتب عاشورای حسینی و در جان برکفانی جست که
در سختترین شرایط ،ولی را تنها نگذاشتند و حتی وقتی شمشیر از دستشان
افتاد سینهها را برابر آماج تیرها سپر کردند .این تفکر باقی ماند تا خمینی کبیر
(ره) همچون پیکرتراشی آن را از دل مکتب انقاب اسامی بیرون کشید و رهبر
معظم انقاب اســامی به دست توانمندشان آن را پروراندند و سپاه شد پاسدار
و سنگر مســتحکم انقاب و فرزند مقتدر ایران.رئیس سازمان پدافند غیرعامل
در این پیام تاکید کرد :سپاه پاســداران انقاب اسامی نمونه بارز « َوأَعِدّوا ل َ ُهم
َما اســت ََطعتُم مِن ُق َوةٍ» است و این یک درس دائمی جلوی چشم سپاه است که
این نیروی انقابی را به نماد حق طلبی امت اســامی و نماد مقاومت ملتهای
ستمدیده تبدیل کرده اســت.وی در ادامه این پیام یادآور شد :میتوان رازهای
موفقیت سپاه پاسداران انقاب اسامی را در چند عامل خاصه کرد؛ تبعیت از
وایت ،مردمداری ،عمل به هنگام ،دشمن شناسی ،بصیرت ،عمل در جغرافیای
جهانی ،پاسداری واقعی از انقاب ،عمل مطابق بر منافع ملی و آرمانگرایی واقع
بینانه .و چه خوب که ما یکی از تربیت شدگان این تفکر و مکتب را با تمام وجود
درک کردیم .شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی نماد واقعی و عینیت یافته مکتب
سپاه پاسداران است.
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ایران خود را با شرایط حذف درآمدهای نفتی تطبیق داده است

تهــران -ایرنا -معاون اول رییــس جمهوری گفت :جمهوری
اسامی ایران با مدیریت و برنامهریزی های انجام شده توانسته
خــود را با شــرایط حذف درآمدهای نفتی از بودجه کشــور
تطبیق دهد.به گزارش پایگاه اطاعرسانی معاون اول رییس
جمهوری« ،اســحاق جهانگیری» دیروز سهشنبه در جلسه با
مدیران ارشــد وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اخبار مربوط
به قیمت نفت در ســطح جهانی گفت :اقتصاد آمریکا که ۲۵
درصد تولید ناخالص دنیا را در اختیار دارد از شب گذشته نفت
را به قیمت منفی به فروش گذاشــته و این نشان میدهد که
بقیه کشورهای دنیا نیز از پیامدهای اقتصادی کرونا بینصیب
نخواهند ماند.وی با اشــاره به اینکه نفت تا چند ماه پیش به
قیمت  ۵۰تا  ۱۰۰دار برای هر بشکه در سطح جهانی معامله
میشد و کســی باور نمیکرد که قیمت نفت اوپک امروز به
زیر  ۲۰دار برسد ،اظهار داشت :قطعاً کشورهای تولیدکننده
نفت مثل عربستان که گفته میشد نمیتواند با نفت زیر ۷۰
دار کشــورش را اداره کند با مشــکل روبه رو خواهند شد،
این در شــرایطی است که اعام کاهش  ۱۰میلیون بشکه ای
تولید نفت اعضای اوپک و غیراوپک نیز نتوانسته بر سیر نزولی
قیمت ها اثر بگذارد.
ایران خود را با شرایط حذف درآمدهای نفتی تطبیق
داده است
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه جمهوری اســامی
ایران به فضل الهی و مدیریت و برنامهریزیهای انجام شــده
توانســته خود را با شــرایط حذف درآمدهای نفتی از بودجه
کشور تطبیق دهد ،گفت :بحرانها و تحریمهای ایاات متحده
آمریکا باعث شــده تا ما آمادگی ازم را برای اداره کشــور در
شــرایط کنونی داشته باشــیم.جهانگیری با بیان اینکه سایر
کااهای وابســته بــه نفت مثل صنایع پتروشــیمی و حتی
فلزات نیز از تبعات اقتصادی بحران کرونا متأثر خواهند شــد
از دانشــگاهها و مراکز علمی خواست راهکارهای علمی برای
مواجهه با این مســأله ارائه دهند و دســتگاهها نیز به تدوین
برنامههای متناســب با این شرایط بپردازند.معاون اول رییس
جمهور ســپس به موضوع نامگذاری امســال به عنوان سال
جهش تولید از سوی رهبر معظم انقاب اشاره کرد و با تبیین
محدودیتهای منابع برای سرمایهگذاریهای جدید و افزایش
ظرفیت واحدهای تولیدی گفت :باید ده تا  ۱۲رشته پیشران
اقتصــادی را که میتوانند بخشهــای دیگر را به دنبال خود

روز مزد میگذرد کمتر دچار آســیب شوند.معاون اول رییس
جمهــوری گفت :رانندگان کامیونها مســئولیت حمل بار و
جابجایی کاا را به خوبی انجام دادند و آمارهای ارائه شــده از
رشد باای حمل و نقل کااها در این ایام نشان دهنده میزان
خدمت آنهاست که صمیمانه از آنها تشکر میکنم و انشاءاه
در فرصت مناسب به نحو مطلوب از آنها تقدیر خواهد شد آنها
به عنوان سربازان گمنام و به صورت بینشان خدمت کردند.

فعال کنند شناســایی و منابع را به آنها تزریق کنیم .یکی از
رشتههای مورد اجماع به عنوان پیشران فعالیتهای اقتصادی
بخش مســکن اســت که میتواند  ۱۲۰رشــته صنعتی را با
حرکت خود به فعالیت درآورد.
بازسازی  2.۵میلیون واحد مسکونی در روستاها
جهانگیــری با ارزشــمند خوانــدن اقدامات بنیاد مســکن
انقاب اســامی در احداث و ترمیم خانههای آسیب دیده از
حــوادث طبیعی مثل زلزله و ســیل گفت ۲.۵ :میلیون خانه
روستایی بازســازی و در اختیار صاحبان آن قرار گرفته است
خوشــبختانه در بازدیدهایی که پــس از زلزله از این خانه ها
داشــتم شــاهد بودم که این خانه ها در برابر زلزله های قوی
تر نیز مقاومت از خود نشــان داده و آسیب ندیدند.معاون اول
رییس جمهوری اقدامات دولت در احداث خانههای آســیب
دیده از سیل فروردین  ۱۳۹۸در استانهای گلستان ،لرستان
و خوزســتان را خوب ارزیابی و بر استمرار این روند برای رفع
مشــکل مردم تأکید کرد .این مقام عالی دولت بخش حمل و

نقل را از بخشهای پیشــران اقتصاد دانست و گفت :افزایش
حمل و نقل کاا و مســافر میتواند باعث فعال شــدن دیگر
بنگاههای کوچک شود .خوشبختانه در عرصه ریلی و ساخت
واگن که سال گذشته تعداد زیادی تحویل راه آهن کشور شد
اقدامات ارزشــمندی انجام شده است و باید با بخش صنعت
تفاهمهای ازم انجام شود تا این روند شتاب بیشتری گرفته و
شاهد جهش تولید باشیم.معاون اول رییس جمهوری از نقش
وزارت راه و شهرســازی در دوران مقابله با کرونا تشــکر کرد
و گفت :بنادر و کشــتیرانی ،راه آهــن و جاده ها برای تأمین
کااهای اساسی مورد نیاز مردم و تولید تجهیزات بهداشتی و
پزشکی مورد نیاز کادر درمانی کشور شبانه روز فعال بودند که
باید قدردان آنها بود.جهانگیری با بیان اینکه زیرمجموعههای
وزارت راه و شهرســازی از کرونا دچار خسارتهای بسیاری
شده اند ،گفت :دولت برای کمک به معیشت طبقات ضعیف
جامعه که به خاطر طرح فاصلهگــذاری اجتماعی و عمل به
پویــش در خانه ماندن متضرر شــدند طرحهای خوبی را به
مرحله اجرا گذاشــته است تا کســانی که زندگی شان از کار

رئیس جمهور در جلسه اقتصادی دولت:

تسهیاتباتضامینسا دهوب دونپیچی دگیهایا داریارائهشود

در ایــن جلســه وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعی،گــزارش اقدامــات اجرایــی از وامهای
قرضالحسنه به خانوارها و نیز شیوه دادن تسهیات
به کســب و کارهای آسیب دیده از ویروس کرونا را
ارایه نمود.به گزارش ایســنا ،در این جلســه وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،گزارش اقدامات اجرایی
از وامهای قرضالحســنه به خانوارها و نیز شــیوه
دادن تســهیات به کســب و کارهای آسیب دیده
از ویروس کرونــا را ارایه کرد.رئیس جمهور تأکید
کرد :ترتیبی اتخاذ شــود این تسهیات با تضامین
ســاده و بدون پیچیدگیهــای اداری به نحوی که
شــفافیت ازم و اطمینان از حفظ اشتغال کارگران
را تضمین نماید ،ارائه شود.روحانی با تأکید بر ادامه

سیاســتهای اقتصاد مقاومتی و تأکیــد بر اتخاذ
سیاســتهایی در جهت جهش تولید ،بر توسعه و
صادرات غیرنفتی ،با توجه به افزایش تقاضای جهانی
در برخــی محصوات غذایی ،بهداشــتی و دارویی
خواســتار اقدام در این زمینهها شد.در پایان رئیس
کل بانک مرکزی گزارشی را از پیگیریهای دریافت
تسهیات از صندوق بینالمللی پول ارایه داد.رئیس
جمهور تأکید کرد :این تســهیات در جهت تأمین
نیازهای مربوط به کااهای اساسی مورد نیاز مردم با
استفاده از ساز و کار مالی اینستکس صورت گیرد.در
ادامه جلسه پیشنهادهای وزارت اقتصاد و دارایی در
خصوص تمدید فرصت زمانی برای تشکیل مجامع
عمومی شرکتها و نیز موعد تسلیم اظهارنامههای

پای مناطق آزاد به ارزهای باتکلیف باز شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت :گزارش ۳۰صفحهای دیوان درباره باتکلیفی ارزهای دولتی در جلسهای
با حضور مســئوان بانک مرکزی ،گمرک ،وزارت صمت و دیوان محاســبات بررســی شد.محمد حسینی در
گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم ،با بیان اینکه روز گذشته جلسهای بهمنظور بررسی گزارش
دیوان محاســبات در خصوص باتکلیفی  ۴.۸میلیارد دار ارز دولتی با حضور مسئوان بانک مرکزی ،گمرک،
وزارت صمت و دیوان محاسبات برگزار شد ،افزود :در این جلسه گزارش سیصفحهای دیوان محاسبات بههمراه
اطاعــات دریافتی از بانک مرکزی و بررســی آن با اطاعات گمرک جمهوری اســامی ایران مبنی بر ثبت
سفارشهای صورتگرفته و ارز اختصاصیافته انجام شد.بهگفته حسینی ،در سال  ۹۷جمعاً حدود  ۳۱میلیارد
دار ارز تخصیص یافته که  ۲۵میلیارد دار کاا وارد شده است و همچنین  ۱.۶میلیارد بابت ارزهای مسافرتی
و خدماتی میباشد.وی افزود با توجه به اعام نرخ ارز در تاریخ بیست و یکم فروردینماه سال  ۹۷بهنرخ ۴۲۰۰
تومان ،برای واردات کااهای اساســی و غیراساســی این نرخ تعلق گرفته اســت که با توجه به اعام نیازهای
دســتگاههای اجرایی اقدام به ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت صورت گرفته است.حسینی با بیان اینکه
بانک مرکزی در شانزدهم مرداد ماه سال  ۹۷به بانکهای عامل نرخ ارز جدید را اعام کرده گفت :دولت مصوبه
دیگری در آن برهه صادر میکند مبنی بر اینکه  ۲۵گروه کاا با نرخ ارز  ۴۲۰۰و برای سایر کااها بهنرخ نیما
حدود  ۷هزار تومان تأمین ارز انجام خواهد شد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی گفت:
در این مصوبات به موضوعات خاصی اشاره میشود که رعایت آن برای دستگاههای اجرایی و بانکمرکزی ازم
الرعایه بوده است.حسینی گفت :بر اساس یکی از این اباغیهها ایفای تعهدات در بازه ۵ماهه از زمان تخصیص
ارز باید انجام شود که در گزارش هم این موضوع مدنظر قرار گرفته است.بهگفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس ،اجازه به وزارت صمت مبتنی بر تفکیک ثبت سفارش کااهای اساسی و غیراساسی مبنی بر دریافت
مابهالتفاوت نرخ ارز  ۴۲۰۰تومان و نرخ ارز نیمایی توسط بانکهای عامل یک موضوع مورد اختاف است.حسینی
گفت :موضوع اختافی بعدی مربوط به عدماتصال ســامانههای گمرک و وزارت صنعت و بانک مرکزی است،
همچنین بعضی از اقام کاایی وارد کشور شده ولی بهدلیل عدم تکمیل مدارک هنوز در سامانه گمرک و بانک
مرکزی ،ترخیص کاا و عدم ایفای تعهدات صورت نپذیرفته است که این موارد تحت عنوان اظهارنامههای در
جریان در گمرک عنوان شده است.وی افزود ،همچنین تعدادی از تعهدات ارزی مربوط به کااهای سازمانهایی
است که در گمرک اظهار و ترخیص نمیشود.حسینی به ترخیص برخی از اقام وارداتی در سال  ۹۷از طریق
مناطق آزاد اشاره کرد و گفت :کااهای واردشده از طریق مناطق آزاد در سامانه گمرک ثبت نمیگردد همچنین
تعدادی از ثبت سفارش کاا قبل از سال  ۹۷وارد شده که ارز آن در سال  ۹۷تخصیص داده شده است.بهگفته
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه ،با عنایت به مطالب بانک مرکزی و گمرک جمهوری اســامی ایران بعد
از تاریخ شــانزدهم آذر ماه  ۹۸رفع تعهد برخی اقام صورت گرفته و تعدادی پرونده تخلف نیز توســط وزارت
صمت به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است ،همچنین مبلغی نزدیک به  ۱.۵میلیارد دار تحت عنوان
عدمایفای تعهدات ارزی توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه ارسال شده است.

باید راهکار مناسبی برای جبران درامدهای حذف شده
پیدا کرد
جهانگیری همچنین به آســیبهای وارد شده به بنگاه های
بزرگ زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت:
حذف درآمدهای ناشــی از پروازهای عبــوری یا کاهش ۹۷
درصدی مســافران فرودگاهها و راه آهن ضرر بسیاری به این
بخش ها وارد کرده که باید برای آن راهکار مناسبی پیدا کرد.
معاون اول رییس جمهوری اقدامات وزارت راه و شهرســازی
در ساخت بزرگترین آزادراههای کشور ،اتصال  ۵مرکز استان
به شبکه ریلی و احداث بیمارستانها و ساختمانهایی که در
ایــام کرونا در خدمت مردم بود را بســیار با ارزش خواند و بر
طراحی مدلهای اقتصادی برای استفاده از منابع بازار سرمایه
به منظور توسعه این اقدامات تأکید کرد.جهانگیری رشد روز
افزون شاخص در بازار ســرمایه ایران را عامتی بزرگ برای
اجرای طرحهای اقتصادی از سوی دستگاهها خواند و گفت :در
همان روزی که دولت شرکتهای بزرگ خود را عرضه میکند
شاخص سهام  ۲۰هزار واحد رشد می کند این نشان میدهد
که مردم به دنبال ســود معتدل و حفظ پــول و داراییهای
خود هستند و میتوان بخش قابل توجهی از منابع ازم برای
طرحهای توسعه ای را از بازار سرمایه ای تأمین کرد.معاون اول
رییس جمهوری با بیان اینکه شرکتها و بنگاههای خصوصی
نیز میتوانند برای پیشــبرد طرحهای خود درخواست اوراق
مشــارکت کند ،از وزارت راه و شهرســازی خواست تا ضمن
فراهم کردن تســهیات ازم برای فعالیت بیشتر بنگاهها به
رفع دغدغه بیکاری در کشور نیز کمک کند.پیش از سخنان
معاون اول رییس جمهور محمد اسامی وزیر راه و شهرسازی
گزارشی از عملکرد آن وزارتخانه در زمینه حمل و نقل کاا و
مسافر توسط ناوگان جادهای ،ریلی و هوایی و دریایی کشور به
منظور رفع نیازها و تأمین تجهیزات مورد نیاز بخش پزشکی
به منظور مقابله با کرونا ارائه کرد.
سخنگوی هیات رییسه مجلس:

مالیاتی در جهت کمک به بنگاههایی که به ســبب
شرایط بحران کرونا دچار مشکات شدهاند ،مطرح
و مورد بررسی قرار گرفت.همچنین پیشنهاد وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در جهت توسعه
استفاده به روشهای تبادل اطاعات اسناد و نسخه
الکترونیک در فرآیند ارایــه خدمات درمانی مورد
تصویب قرار گرفت.در ادامه رئیس سازمان برنامه و
بودجه استفاده از منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۹
و تدابیر ازم در جهت مواجهه با آثار اقتصادی کرونا
به جلسه ارایه کرد.براساس گزارش مرکز آمار ایران،
تورم نقطــهای در فروردین ماه  ۱۳۹۹همچنان در
ســیر نزولی تداوم داشــته وبــه  ۱۹.۸دهم درصد
کاهش یافته است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:

سپاه از اصلیترین مولفههای
قدرت ملی است

شماره 4336

رئیس دفتر مقام معظم رهبری :

برای خودکفایی کامل راهی
جز تاش در عرصههای
مختلف نداریم
رئیس دفتر مقــام معظم رهبری تصریح کرد:
تحــوات خوبی در زمینههای مختلف به ویژه
ایجاد اشــتغال در ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام صورت گرفته اســت.به گزارش ایســنا،
حجت ااسام والمسلمین محمدی گلپایگانی
در حاشــیه بازدید از نمایشــگاه دستاوردهای
اجتماعی ســتاد اجرایی فرمــان حضرت امام
و همچنیــن رزمایش همدلــی برکت و ایجاد
 ۱۸۰هزار شــغل با اولویت بیکار شــدگان از
کرونــا افــزود :واقعاً من بهت زده شــدم ،زیرا
انســان با آنچه میبیند و آنچه میشنود بسیار
تفاوت دارد.وی با بیان این که از نزدیک شاهد
تحوات صورت گرفته بودم ،گفت :این ســتاد
صد در صد موفق بوده و علت آن کار مخلصانه
برای خداست.رئیس دفتر مقام معظم رهبری
با اشــاره به تشریحهایی که حضرت آقا نسبت
به این گونه مســائل دارند ،گفت :اگر بخواهیم
به خودکفایی کامل برسیم راهی جز تاش در
عرصههای مختلف نداریم.محمدی گلپایگانی با
بیان این که ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام
در همــه زمینهها فعال بوده و ابتکار داشــت
افزود :اشتغال بسیار زیادی ایجاد شده است و
من باید به رئیس ســتاد و همه عوامل و دست
اندرکاران این موفقیــت را تبریک بگویم.وی
گفت :یقین بدانید این اقدامات در روز مبادا به
درد شما خواهد خورد.

تست کرونای علی اریجانی هنوز منفی
نشده است
تهران  -ایرنا  -سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسامی گفت :تست
کرونای علی اریجانی رییس مجلس شورای اسامی هنوز منفی نشده است
و وی همچنان در قرنطینه است.اســداه عباسی دیروز سه شنبه در گفت
و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشــت :علی اریجانی رییس مجلس
شورای اسامی که قرار بود این هفته در مجلس حاضر شود به دلیل منفی
نشدن تست کرونایش همچنان در قرنطینه خواهد بود.اریجانی در جلسات
این هفته مجلس شورای اسامی شرکت نخواهد کرد و همچنان تحت نظر
پزشک و در قرنطینه خواهد بود.چندی پیش خبر مثبت اعام شدن تست
کرونای علی اریجانی رییس مجلس منتشر شد و از زمان تاکنون اریجانی
در قرنطینه خانگی به سر میبرد.
پزشکیان:

مجلس هفته آینده تعطیل است
تهران-ایرنا -مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسامی از تعطیلی
جلسات مجلس در هفته آینده خبر داد.حسنیعلی حاجی دلیگانی نماینده
شاهین شهر در مجلس شورای اسامی در جریان ارائه یک پیشنهاد در ماده
 ۶۱ایحه مالیات بر ارزش افزوده خطاب به مسعود پزشکیان نایب رییس اول
مجلس که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت ،گفت :ما انتظار داریم
که تعداد روز فعالیت مجلس در هفته بیشــر شود یا حداقل در چهار هفته
باقی مانده تعطیلی نداشــته باشیم که برخی طرح ها و لوایحی که مراحل
آنها طی شده به نتیجه برسد.پزشکیان در پاسخ وی گفت :شما پیشنهادتان
را مطرح بفرمایید ،در هیات رییسه بحث کردیم هفته آینده تعطیل است.

بازگشایی سریعتر اماکن مقدس و زیارتی
رئیس جمهور گفت :تســریع در بازگشایی اماکن مقدس و زیارتی با رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،جزو دغدغههای مهم دولت بوده و هست.به گزارش
حــوزه دولت گروه سیاســی باشــگاه خبرنگاران جوان ،حجت ااســام و
المسلمین حســن روحانی رئیس جمهور دیروز سه شنبه در تماس تلفنی
با تولیت آســتان قدس رضوی ،اظهار کرد :دولت از میزان شــیفتگی مردم
عزیز ایران به اهل بیت (ع) و عاقه آنان به زیارت بقاع متبرکه اشــراف دارد
و متاســفانه با شیوع این بیماری ،جانهای تشنه محبان اهل بیت (ع) چه
در آســتانه تحویل سال نو و چه در اعیاد و مناسبتهای مذهبی هفتههای
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) بوده اســت ،ناچار شدیم 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 در
تمام این روزها ،از همکاری و همراهی جناب عالی به عنوان تولیت آســتان
مقدس حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) و سایر تولیتها و از
جمله آستانه مقدسه کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) ،آستان مقدس
حضرت عبدالعظیم حســنی (ع) و آستان مقدس حضرت احمد ابن موسی
شــاهچراغ (ع) برخورداریم بودیم که جای قدردانی دارد.روحانی گفت :این
همــکاری و همراهی و مقاومت در برابــر برخی تحریکات ،نهایت کمک به
ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری و
حفظ سامتی مردم بود.
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یک کارشناس بازار سرمایه:

افزایش شدید ریسک در بازار سرمایه
بازدهی  ۴۰درصدی بورس دراین شرایط بیمعنی است

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :بازدهی  ۴۰درصدی در  19روز
کاری ســال جدید ،در حالی که در این مدت تمام اقتصاد دنیا و
بازارهای مالی بین یک تا  ۲۵درصد منفی بودند ،بیمعناســت و
با شاخصهای اقتصادی ارتباط معناداری ندارد.فردین آقابزرگی
در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره واکنش بورس ایران
بــه کاهش قیمت نفت و آغاز کار بازار با رشــد  1۰هزار واحدی
اظهار داشت :بازار کامو دیتی و قیمت جهانی نفت مبتنی بر اثرات
کاهش رشــد اقتصادی و کاهش تقاضا در دنیا است و این روند
کامــا قابل پیشبینی بود اما ارتباط مالی و تجاری که ما با دنیا
داریم به واسطه تحریمها بســیار پایین است بنابراین اثرپذیری
به صورت مســتقیم و بنیادی قاعدتا به مراتب کمتر از آثار روانی
آن خواهد بود هرچند که پیشتر یک همبســتگی بین کاهش
کامودیتــی نفت و بازارهای مالی ایران وجود داشــت.وی تاکید
کرد :در حال حاضر سیاســتهای اقتصــادی در ایران مبتنی بر
جذب نقدینگی و کاهش نقدینگی ســیال در کشــور است که
از این رو از ســوی بانک مرکــزی و وزارت اقتصاد تمام منابع در
حال هدایت به سمت بازار سرمایه و بورس است و متعاقبا عرضه
شــرکتهای دولتی ،به منظور کسری بودجه امسال و هم تامین
نقدینگی که به دلیل کاهش شــدید صادرات نفت و محصوات
نفتی وجود دارد ،عرضه میشــوند تا این کسریها جبران شود.
این کارشناس بازار ســرمایه افزود :در این شرایط تضاد منافعی
در بازه زمانی ســرمایهگذاری بلندمدت که از سوی دولت انجام
میشود با سرمایهگذاری کوتاهمدت که سهامداران خرد به دنبال
آن هســتند ،ایجاد خواهد شد .حال اینکه منافع این دو گروه به
هم گره خورده است و با حمایت مسئوان از جمله رئیس جمهور
و وزیر اقتصاد نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت میشود.وی
ادامه داد :این ترغیب و تشــویق سرمایهگذاری در بورس با هدف

سقف معافیت مالیاتی
حقوق  ۹۹اعام شد

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

ارزیابی و تقویم دارایی شرکتهایی که ماک تعیین قیمت آنها،
ارزش جایگزینی و ارزش روز داراییهایشــان است ،شکل گرفته
که این سودی عادی سهامداران خرد نمیکند بنابراین یک تضاد
منافع در این بازه زمانی ســرمایهگذاری بلندمدت از سوی دولت
و نگاه ســرمایهگذاری کوتاهمدت از سوی سهامداران خرد ایجاد
میکند.آقابزرگــی با تاکید بر اینکه پیشبینی میکنم اگر با یک
روند منطقی مواجه باشــیم تا دو ماه آینده در بازار سرمایه باید
حالــت معکوس رخ دهد ،گفت :توجیه و منطق ســرمایهگذاری
در اینجا مخدوش میشــود به این معنا که نســبت بازدهی به
شــدت کاهش پیدا میکند و کسانی که ســود قابل توجهی در
این مدت دریافت کردند با همین اشــتیاقی که وارد بازار شدند
از بورس خارج میشوند.این کارشــناس بازار سرمایه با اشاره به

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

سرنوشت ســهامداران خردی که با هدف نوسانگیری وارد بازار
شــدند ،گفت :دقیقا این اتفاق قابل پیشبینی اســت که افرادی
که با حداقل ســرمایه وارد بورس شدهاند و قدرت تحلیل بازار را
ندارند ،دچار آســیب خواهند شد.وی اظهار اشت :به دلیل نقاط
ضعفــی که در اقتصاد ایران وجــود دارد و نبود بازارهای موازی،
افــرادی که نقدینگی در اختیار دارند قــدرت انتخاب بازار برای
هدایــت پــول را ندارند و این یک مزیتی اســت که اغلب منابع
وارد بازار ســرمایه شــده اما به دلیل همین محدودیتها ،دولت
باید تمهیداتی اتخاذ کند تا در این شرایط منافع سهامداران خرد
آســیبی نبیند.آقابزرگی ادامه داد :دولت میخواهد شرکتهای
بزرگ و داراییهای خــود را به قیمت ارزش جایگزینی و قیمت
دار و ارز بفروشــد و از سوی دیگر سهامداران خرد هم به دنبال

کل کشــور اظهار کرد :سقف معافیت مالیاتی
موضوع ماده ( ) ۸۴قانون مالیاتهای مستقیم
در سال  ،1۳99ساانه مبلغ  ۳6میلیون تومان
تعیین شده است.وی افزود :نرخ مالیات بر کل
درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق
و مزایای فــوق العاده و کارانه مــازاد بر مبلغ

شماره 4336

دریافت حداکثر ســود در مجامع هستند ،در این شرایط عایدات
ســهامداران منطبق با میزان سرمایهگذاری که کردهاند نیست و
موجب ســرخوردگی و زیان آنها خواهد شد و منطقا باید شاهد
وضعیت معکوس و خروج سرمایه از بازار بورس باشیم و این اتفاق
قابل پیشبینی است.وی درباره اینکه چه زمانی نشانههای خروج
سرمایه از بورس ظهور میکند ،تاکید کرد :این موضوع بستگی به
سرعت افزایش و رشد بازار دارد .بازدهی  ۴۰درصدی در  16روز
کاری ســال جدید ،در حالی که در این مدت تمام اقتصاد دنیا و
بازارهای مالی بین یک تا  ۲۵درصد منفی بودند ،بیمعناست و با
شاخصهای اقتصادی ارتباط معناداری ندارد.این کارشناس بازار
سرمایه گفت :حتی اگر ارزندگی سهام و داراییهایی که در بورس
معامله میشوند ،بااتر از این اعداد باشند بازهم نباید اختااتی
ایجاد میشد.وی با بیان اینکه دلیل کنارهگیری شاپور محمدی
از بازار ســرمایه هم همین موضوعات بود ،گفت :وظیفه شورای
عالی بورس و ســازمان بورس حفظ حقوق سهامداران با اولویت
سهامداران خرد است هرچند که سیاست دولت برای جمعآوری
نقدینگی و هدایت آن به بازار ســرمایه درســت است اما ماک
و معیار روش داراییهای دولت ارزش روز داراییهای آن اســت.
آقابزرگی با تاکید بر اینکه ریسک بازار به شدت در حال افزایش
است ،گفت :منطقا با افزایش ریسک ،بازدهی هم افزایش مییابد
و در علم مالی بازه و ریسک را در کنار هم مدیریت میکنند.این
کارشناس بازار سرمایه افزود :افزایش غیرقابل توجیه بورس و عدم
انطباق آن با متغیرهای اثرگذارهای اقتصادی ریســک را افزایش
میدهد و هرچه سرعت رشد بیشتر باشد ،زمان تحقق پیشبینی
خروج نقدینگی شدت و میزان آن هم بیشتر خواهد شد.وی تاکید
کرد :این اتفاقات در آیندهای نزدیک در بازار سرمایه اجتنابناپذیر
است و مسلما اصاح قیمتی خواهیم داشت.

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

مالیات  ۲۵درصد اســت .در ادامه رئیس کل
سازمان امور مالیاتی کشــور گفت :اشخاصی
که از معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره ()1
ماده ( )۸6قانون مالیاتهای مستقیم بهره مند
هســتند ،مشــمول معافیت ماده ( ) ۸۴قانون
مذکور مطابق مقررات این جزء نمیشوند.
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نگـــاه
تاثیر کاهش سود بانکی بر بازار مسکن
کاهش جذابیت ســپردهگذاری در بانکها معموا با انتقال بخشی از نقدینگی
به بازارهای مســکن ،بورس و ارز همراه میشود.به گزارش اقتصادآناین به نقل
از ایســنا ،مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی توافق کردهاند از روز یکم
اردیبهشــت ماه  1۳99سقف  1۵درصدی نرخ سود سپردههای بانکی را رعایت
کنند .این تصمیم میتواند اثراتی در دیگر سطوح اقتصادی داشته باشد .در بخش
مسکن معموا کاهش نرخ ســپردههای بانکی به صورت به هم خوردن نسبت
ودیعه با اجاره ماهیانه و رشد تعداد قراردادهای خرید و فروش بروز پیدا میکند.
البته با توجه به رشــد شاخص بورس که از سال گذشته آغاز شده این احتمال
که بعد از کاهش سود بانکی همچنان بازار سهام مقصد اول سرمایهگذاری باشد
وجود دارد اما گزینههای بعدی میتواند بازار مســکن ،ارز و طا باشد.در بخش
اجاره معموا صاحب خانهها نرخ تورم و سود سپردههای بانکی را در محاسبات
رهــن و اجاره ماهیانه لحاظ قرار میدهند .بدین صورت که هرچه ســود بانکی
پایینتــر برود ،تمایل بــه دریافت پول پیش ،کمتر میشــود و مالکان ترجیح
میدهند به جای مبلغ رهن ،اجاره ماهیانه دریافت کنند.نســبت نرخ اجاره به
ودیعــه کماکان از فرمول قدیمی تبعیت میکنــد .طبق عرف معمول ،هر یک
میلیون تومان رهــن معادل  ۳۰هزار تومان اجاره در نظر گرفته میشــود .در
این شــرایط مالکانی که مبلغ رهن را در بانک سپردهگذاری میکنند با کاهش
نرخ ســود بانکی ،دیگر سپردهگذاری برایشان نفع اقتصادی ندارد .خروجی این
وضعیت به تغییر وضعیت بازار اجاره از رهن کمتر و اجاره ماهیانه بیشتر منجر
میشــود.از سوی دیگر با کاهش سود بانکی ،ســپردهگذارانی که مبالغ درشت
در بانکها گذاشــتهاند پول خود را خارج میکنند و به خرید داراییهای ثابت
اختصاص میدهند .بازار ملک در چنین شــرایطی جزو اهداف ســرمایهگذاری
است .سپردهگذاران خرد نیز ممکن است به خرید و فروش طا و ارز بپردازند.
گروهی دیگر از ســرمایهگذاران هم ممکن اســت به ساخت و ساز مسکن روی
بیاورنــد که به تعادل عرضه و تقاضا کمک میکند .هرچند تجربه نشــان داده
معموا ســفتهبازان در چنین شرایطی ســرمایههای خود را به خرید واحدهای
آماده اختصاص میدهند.با وجود آنکه ممکن اســت با پایبندی بانکها به نرخ
 1۵درصد سپرده ،سرمایهها به سمت بخشهای مولد حرکت کند ،این نگرانی
نیز وجود دارد که هجوم ســرمایهها به بازارهای مسکن و ارز منجر به افزایش
قیمتها در این بخش شود .از جمله راهکارها برای کنترل بازار مسکن ،افزایش
ســاخت و ساز و اعمال سیاستهای مالیاتی بر معامات سفتهبازانه است .طرح
مالیات بر عایدی ســرمایه برای کنترل بازارهای غیرمولد همچون مسکن ،ارز و
طا اواخر ســال  1۳9۷در مجلس بررســی و به دولت پیشنهاد شد .این ایحه
هماکنون در دستور کار دولت قرار دارد اما هنوز به مجلس شورای اسامی ارایه
نشده و با توجه به زمانبر بودن روند تصویب آن در دولت و مجلس ،بعید است
که به سال  1۳99برسد.

گزیده خبر
وزارت کار لیست  1۷میلیون خانوار را به
سازمان هدفمندی یارانه فرستاد
تهران  -ایرنا  -وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از ارســال لیســت بیش از 1۷
میلیون سرپرســت خانوار بــرای دریافت وام یک میلیون تومانی به ســازمان
هدفمندی یارانهها خبر داد«.محمد شــریعتمداری» دیروز سه شنبه در حساب
کاربری خود در توئیتر نوشــت :پس ازبررسی پیامکهای متقاضیان وام قرض
الحسنه یک میلیون تومانی ویژه کرونا ،ظهر امروز (سه شنبه) لیست 1۷میلیون
و 1۵۳هزار و  ۲1سرپرست خانوار به سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال شد.وی
افزود :با اقدام بانک مرکزی ازظهر امروز (چهارشنبه) وام یک میلیون تومانی به
حســاب مردم واریز شود.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در پایان نوشت :واریز
درخواســتهای دریافتی پس از امروز نیز از دهم اردیبهشت انجام می شود .به
گزارش ایرنا ،دولت تصمیم گرفته تا عاوه بر پرداخت  ۷۵هزار میلیارد تومان وام
به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا مبلغ یک میلیون تومان از محل منابع
بانکی به صورت قرض الحســنه به حســاب یارانه بگیران که  ۲۳میلیون خانوار
هســتند ،واریز شود.سرپرســتان خانوار که یارانه نقدی  ۴۵۵۰۰تومان دریافت
میکنند از روز  ۲۷تا  ۳1فروردین ماه فرصت داشــتند درخواســت خود را به
شــماره  6۳69ارســال کنند که با توجه به اینکه  ۲.۵میلیون سرپرست خانوار
نتوانستند اینکار را انجام دهند ،این مهلت تا هفتم اردیبهشت ماه تمدید شد.
نامه شافعی به جهانگیری

تسهیات اقتصادی کرونایی منجر به لغو سایر
تسهیات نشود
رییس اتاق ایران با ارسال نامهای به معاون اول از او خواست تدابیری اتخاذ شود
که اجرای تسهیات و تمهیدات اقتصادی مربوط به دوره شیوع کرونا موجب لغو
دیگر تصمیمات حمایتی مربوط به شــرایط معمول شود.به گزارش خبرگزاری
مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران ،غامحســین شــافعی در نامهای به اسحاق
جهانگیری با تاکید بر اینکه تقریباً بیشــتر صنایع نســبت به سال قبل شرایط
بدتری دارند ،نوشته است :پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر معرفی
ده رسته شغلی آسیب دیده و در نظر گرفتن برخی تسهیات بیمهای و مالیاتی
برای ایشان ،سازمان تأمین اجتماعی ضمن اباغ مصوبه «امهال حق بیمه سهم
کارفرمایی مربوط به فهرست اسفند ماه  ،1۳9۸فروردین  1۳99و بعد» به شعب
ســازمان ،اقدام به لغو تمامی مجوزها و تســهیات در نظر گرفته شده توسط
نهادهایی همچون ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید ،شورای تأمین کارگری،
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در خصوص ســایر فعالیتهای خارجی از
فهرست ده رسته شغل مذکور نموده است.پیش از این فهرست  1۰رسته شغلی
آســیب دیده از شیوع کرونا از ســوی بانک مرکزی به این شرح اعام شده بود:
«مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها ،بوفهها ،طباخی ،تاارهای
پذیرایی ،قهوه خانهها ،اغذیه فروشیها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت،
معدن و تجارت»« ،مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها ،هتل آپارتمانها،
مجتمعهای جهانگردی و گردشگری ،مهمان پذیرها مهمانسراها ،مسافرخانهها،
زائرســراها ،مراکز بوم گردی ،مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین
راهی و موارد مشابه به تشــخیس وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی»« ،حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی،
جادهای ،ریلی و دریایی»« ،دفاتر خدمات مســافرتی و گردشــگری»« ،تولید و
توزیع پوشــاک»« ،تولید و توزیع کیف وکفش»« ،مراکز توزیع آجیل ،خشکبار،
قنادی ،بســتنی و آبمیوه»« ،مراکز و مجتمعهای ورزشی و تفریحی»« ،مراکز
و مجتمعهــای فرهنگی و آموزشــی» و «مراکز تولیــد ،توزیع و فروش صنایع
دستی»»شــافعی در نامه خود به جهانگیری یادآور شــده اســت که این اقدام
سازمان تأمین اجتماعی موجب عمیق شدن بحران و باعث بیکاری حجم زیادی
از کارگران و تعطیلی صنایع در سالی خواهد شد که تحت عنوان «جهش تولید»
نامگذاری شده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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استانها
قبض دوره جدید مشتركان آب و فاضاب
به صورت علي الحساب صادر مي گردد
بــه منظور رعایت فاصله گذاري اجتماعي و کمک به قطع زنجیره انتقال
ویــروس کرونا  ،قرائت حضوري کنتورهــاي آب در منازل مردم متوقف
شــده و قبوض آب این دوره  ،به صورت علي الحساب صادر مي گردد.به
گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضاب استان مرکزي  ،مهندس علي
صادقي معاون خدمات مشــترکین و درآمد این شرکت با اعام خبر فوق
گفت  :مبناي محاسبه قبوض آب این دوره مشترکان ،بر اساس میانگین
مصارف قبلي مي باشد .وی در ادامه افزود  :مشترکاني که تمایل دارند
قبــوض خود را به صورت قطعــي دریافت نمایند  ،میتوانند با مراجعه به
ســایت شرکت آب و فاضاب اســتان مرکزي نسبت به وارد نمودن رقم
کارکرد کنتور آب در قسمت " خوداظهاري کارکرد کنتور “ اقدام نموده و
قبض قطعي خود را مشاهده و پرداخت نمایند .مهندس صادقي ضمن
تشریح نحوه خود اظهاري براي دریافت قطعي قبوض گفت:مشترکین مي
توانند با مراجعه به آدرس اینترنتي شرکت آب و فاضاب استان مرکزي به
نشاني  ، abfamarkazi.irگزینه خود اظهاري کارکرد کنتور در صفحه
اصلي پورتال را انتخاب نموده و پس از درج شماره اشتراک و تلفن همراه
خود  ،شــماره صحیح کارکرد کنتور و تاریخ را ثبت و قبض را مشاهده
و پرداخت نمایند.
مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین:

اجرای  291كیلومتر شبکه گازرسانی
در استان قزوین
مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین از اجرای ۲۹۱
کیلومتر شبکه گازرسانی شهری و روستایی طی
ســال گذشته در این اســتان خبر داد .اسماعیل
مفرد بوشــهری در این باره اظهــار کرد :علیرغم
مشــکات و موانع موجود و صعــب العبور بودن
مناطق روستایی بیش از  ۶۳درصد عملیات اجرایی شبکه گذاری به طول
 ۱۸۵کیلومتر در این بخش انجام شــد ،همچنین  ۱۰۶کیلومتر شــبکه
گذاری نیز در مناطق شــهری اجرا شده اســت .وی افزود :طی سال ۹۸
تعداد  ۵۷۰۰انشــعاب جدید و علمک گاز به متقاضیان واگذار شده که از
این تعداد  ۷۱درصد در ســطح روستاها بوده است و امید است با افزایش
دسترسی روستاییان عزیزبه این نعمت خدادادی موجبات رفاه این عزیزان
فراهم شود .مدیرعامل شــرکت گاز استان قزوین با اشاره به بهره مندی
 ۲۵شــهر و همچنین  ۵۱۵روستا در استان از گاز طبیعی ادامه داد :هم
اکنون  ۱۰۰درصد جمعیت شهری و  ۸۵درصد جمعیت روستایی استان
از نعمت گاز طبیعی اســتفاده میکنند وامید است با تاش هرچه بیشتر
در آینده کلیه روستاهای دارای قابلیت گاز رسانی به شبکه سراسری گاز
متصل شوند.
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نیویورک تایمز:

د،زمینگیرشد
صنعتنفتجهانباویروسوفورتولی 

تهــران -ایرنا -نیویورک تایمز در گزارش دیروز ســه شــنبه با
اشــاره به افزایش جهانی تولید نفت و رکود ناشی از همهگیری
ویروس کرونا نوشــت :وفور عرضه و کاهــش تقاضا ،کمبود انبار
برای ذخیره نفت ،و دســت آخر پدیدهای نوظهور به نام «قیمت
منفی»؛ مشــکاتی است که تمام شرکت های نفتی را زمینگیر
کرده است.این گزارش به قلم «استنلی رید» و «کلیفورد کراوس»
می افزاید :صنعت نفت جهان زمین گیر شده است ،چنین روندی
تصمیم گیران در جهان را مجبور می کند تا چاره ای بیاندیشند
و با قدرت تمام در این موضوع ورود و مشــکل را حل کنند.روز /
دوشــنبه /پدیده عجیبی در بازار نفت رخ داد؛ در بازار قیمت ها
به حدی ســقوط کرد که عده ای از معامله گران مجبور شدند به
خریداران پول دهند تا نفتشان را خربداری کنند.قیمت شاخص
اصلی نفت آمریکا بیش از  ۵۰دار در هر بشــکه ســقوط کرد و
آنقدر پایین آمد که تا آخر شــب بــه حدود  ۳۰دار منفی صفر
رســید .این اولین بار اســت که قیمت نفت منفی می شود .این
تکان شدید بر بازار آشفته و درهم و برهم بازار نفت نتیجه ویرانی
ویروس کروناســت که ضربه اش بر پیکره جهان وارد آمده است.
دو 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 در حال حاضر آنقدر نفت در دنیا
تولید می شــود و فراوان است که هیچ کشوری جایی برای انبار
کردن اینهمه نفت تولید شده را ندارد.اکنون روزانه قریب به ۱۰۰
میلیون بشکه نفت در سراسر جهان تولید می شود .در آغاز سال
جاری میادی (دِیماه  )۹۸قیمت نفت بشکه ای باای  ۶۰دار
بود اما این قیمت در جمعه گذشــته به بشکه ای حدود  ۲۰دار
تنزل پیدا کرد.قیمت ها منفی شده است .معنای چنین پدیده ای
آن است که هرکس می خواهد نفت بفروشد باید به هر مشتری
 ۳۰دار بپــردازد .یکی از علل ایــن پدیده در روش های تجارت
نفت است .قراردادهای «فیوچرز» برای تحویل در ماه مه فقط تا
امروز/سه شنبه /اعتبار دارد .هیچ خریداری میل خرید این نفت را
ندارد چون جایی برای انبار کردن آن نیست .قراردادهای تحویل
در ماه ژوئیه کماکان با قیمت بشکه ای  ۲۲دار فروخته می شود
که  ۱۶درصد پایین تر از قیمت روز اســت«.آرون برادی» نایب
رئیس خدمات بازار نفت در شرکت تحقیقات و مشاوره «آی .اچ.
اس مارکیت»( )IHS Markitدر این باره تاکید می کند»:اگر شما
تولیدکننده هستید بازارتان محو شــده و اگر امکان انبار کردن
ندارید ،بدبخت شده اید».این کارشناس نفتی می گوید»:سیستم
دارد بازار را محک می زند».پاایشگاهها تمایلی ندارند که نفت را

به بنزین ،گازوئیل ،یا سایر فرآورده های نفتی تبدیل کنند .یکی
از علل آن لغو پروازهاســت که باعث می شــود داان و معامله
گران نفتی امکان مسافرت نداشته باشند .علت دیگر ،در این است
که تجارت بین الملل بشــدت کند شده است.نفت هم اکنون در
کشتی های حمل بار نگهداری می شود .شرکتهای نفتی هم هر
قطعه زمین ،حفره و شکافی در هر کجا پیدا کنند نفت را به آنجا
می برند و ذخیره اش می کنند .امروز یکی از بهترین شرایط در
تجارت نفت؛ امکان برخوردار بودن از تانکر برای انبار کردن نفت
است.طبق برآورد کارشناسان نفتی؛ در حال حاضر ظرفیت جهان
برای ذخیره نفت تنها  ۶.۸میلیارد بشــکه است و تا به این لحظه
قریب به  ۶۰درصد از این ظرفیت تکمیل شــده است.در آمریکا؛
قطب انبار و ذخیره نفت؛ شهر «کاشینگ» در ایالت «اوکاهما»
است .این انبار ظرفیت انبار کردن  ۸۰میلیون بشکه نفت را دارد
اما فعا تنها برای ذخیره ســازی  ۲۱میلیون بشکه نفت جا دارد،
یعنی معادل کمتر از  ۲روز تولید نفت آمریکا.کاشــینگ حتی به
 ۵۰درصد ظرفیت خودش هم نرســیده اســت ،اما طبق برآورد
کارشناسان ،تا ماه مه ظرفیتش تقریبا تکمیل خواهد شد.در سایر
نقاط جهان از جملــه کارائیب ،یا آفریقای جنوبی ،آنگوا ،برزیل
و نیجریه ظرفیت انبار و ذخیره این کشــورها تا چند روز آینده
تکمیل خواهد شــد«.دونالد ترامپ» در نشست خبری خود روز/
دوشنبه /گفت که دولت او دارد بررسی می کند  ۷۵میلیون بشکه
نفت را در «انبار ذخیره استراتژیک نفت» نگهداری کند .این انبار

در دوران تحریم نفتی سال های  ۱۹۷۳-۷۴ساخته شد و محل
اســتفاده آن،روز مباداســت .این انبار در حال حاضر حدود ۶۳۵
میلیون بشــکه نفت دارد و مجهز شده است تا  ۷۵میلیون بشکه
نفت را هم در خودش جای بدهــد .اما این انبار روزانه فقط می
تواند  ۵۰۰هزار بشــکه نفت را در خودش جای بدهد.مشکات
صنعت نفت در جهان آنقدر بزرگ است که به این زودی ها مرتفع
نخواهد شد.زیرساخت های صنعت نفت فوق العاده پیچیده است
و به این راحتی نمی توان شیرهای نفتی را بست .از آن گذشته؛
کشــورهایی نظیر عربستان و روسیه که اقتصادهایشان متکی به
نفت است به هیچ وجه میل ندارند تولیدشان را قطع کنند.
بســتن چاههای نفت و دوباره باز کــردن در مقاطعی که تقاضا
دوباره افزایش می یابد ،به یک نیروی انســانی ماهر و تجهیزاتی
مناسب نیاز دارد که هردویشان فوق العاده هزینه برند .چاههای
نفت همیشــه هم اینطور نیست که بتوانند به سطح تولید قبلی
بازگردند .شــماری از شرکت های نفتی هم مجبورند کماکان به
تولید ادامه دهند تا بتوانند بهره دیونشان را بپردازند و زنده بمانند.
همچنین افت شــدید قیمت نفت ،ناشی از روند چگونگی تعیین
قیمت نفت است .معامله گران نفت را می فروشند تعهد می دهند
آن را در آینده تحویل خواهنــد داد .حاا اینکه این نفت در ماه
آینده تحویل داده شود یا یک ماه دیرتر ،بطور معمول این دیرکرد
اختاف قیمت چندانی ندارد.اما این روند رایج دیروز اتفاق نیفتاد.
در معامات دوشنبه ،روند کار بر این منوال بود که نفتی که قرار

اســت ماه آینده یا در ماه مه تحویل داده شود ،بی ارزش قلمداد
شد .نفت مقرر شــده برای تحویل در ماه ژوئن هم قیمتش افت
کرد.سیر تحوات در بازار نفت حاکی از آن است که بازار ،ارزش
اکنون نفت خام را قیمت گذاری می کند .نفت خام «برنت» که
تقریبا در همه جای دنیا به غیر از آمریکا شــاخص ارزش گذاری
قیمت نفت اســت ،مهلت قراردادهایش بــرای تحویل در ماه مه
منقضی شــده است و در معامات روز دوشنبه ارزشش  ۵درصد
پایین آمد و به زیر  ۲۷دار در هر بشــکه رسید«.آنتونیو هالف»
از بنیانگذاران شــرکت تحقیقات نفتی «کی روس»()Kayrrosدر
پاریس در این زمینه عنوان می کند« :این نابرابریها نشان می دهد
که فشــار سنگینی دارد بر بازار وارد می شود و عامت یک عدم
توازن خیلی واقعی میان عرضه و تقاضاست».تا همین یک هفته
قبل؛ تا حدودی می شد به صنعت نفت خوش بین بود« .اوپک»،
روسیه و سایر تولیدکنندگان نفت می گفتند حاضرند  ۹.۷میلیون
بشکه در روز از تولیدشــان کم کنند که بااترین میزان کاهش
تولید است و معادل حدود  ۱۰درصد تولید جهانی نفت است.این
کاهش عظیم تولید معنایش فروپاشی تقاضا در سطح جهان است.
اما همین کاهش فوق العاده چشــمگیر در تولید ،باز هم تقریبا
کافی نیســت.برآورد تحلیلگران نفتی این است که در ماه آوریل
سطح تقاضا به میزان  ۲۹میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد
کرد .این سه برابر کاهشی است که اوپک و متحدانش پیش بینی
کرده بودند .در ماه مه هم اوضاع تغییر چندانی نخواهد کرد.
«دیوید فایف» اقتصاددان ارشــد شــرکت قیمت گذاری کااها
موسوم به «آرگوس مدیا»( )Argus Mediaدر 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  ۲۰۲۰کافی
نیست».در آمریکا هم تولیدکنندگان نفتی سطح تولید را پایین
آورده اند اما سرعت این کاهش کافی نیست.با روند کنونی کاهش
تولید ،تا پایان سال جاری میادی سطح تولید نفت خام آمریکا به
 ۱۱میلیون بشکه در روز کاسته خواهد شد .این رقم در پایان سال
 ۲۰۱۹بالغ بر  ۱۳.۳میلیون بشکه در روز بود.بسیاری از شرکتها
بطور اساســی ضرر کرده اند .کارشناســان امر توصیه می کنند
که صنعت نفت و زیرمجموعــه هایش باید ظرف ماههای آینده
در فکر حمایت از ورشکســت شدگان این صنعت باشند.کمپانی
«هالیبرتون»()Halliburtonآمریکا که تولیدکننده بزرگ تجهیزات
و تاسیســات ،کارگر و خدمات به شرکت های نفتی است ،دیروز
دوشــنبه گزارش داد که در سه ماهه اول سال جاری میادی ۱
میلیارد دار ضرر کرده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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قائم مقام وزیر صنعت:

٢.٧میلیونبشکهنفتیک داریمیتوانستبرایاقتصا دفاجعهآمیزشود
قائــم مقام وزیر صمت بــا بیان اینکه رفع وابســتگی اقتصاد به
درآمدهای نفتی،یک سیاســت هوشــمندانه از ســوی رهبری
بود،گفت:حتی فروش٢.٧میلیون بشکه نفت با قیمت یک داری
برای ایران می توانست فاجعه آمیز باشد.به گزارش خبرنگار مهر،
حســین مدرس خیابانی صبح دیروز سه شنبه دوم اردیبهشت
 ۹۹بــا حضور در مرکز ملی فرش ایران گفت :دو مفهوم در حوزه
تجــارت در حال حاضر شــکل گرفته که همــه دولت 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 در بین اقشار مختلف سیاست گذاران ،تصمیم
گیران و مجریان وجود داشــت؛ اما اکنون برای همه ضرورت آن
اثبات شده است.
ضرورت ذخیره ســازی کااهای اساسی در دوران کرونا
اثبات شد
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :یکی از این مفاهیم
در حــوزه تجارت داخلــی و دیگری در حــوزه تجارت خارجی
متمرکز است؛ به نحوی که ذخیره سازی کااهای اساسی امروز
یک ضرورت برای کشور به شمار میرود و همه به این جمع بندی
رسیده اند که کاا باید ذخیره سازی شود تا با شوکهای عرضه
و تقاضا بتوان به موقع مقابله کرد.وی ادامه داد :در مقاطعی پیش
از شیوع کرونا یا برخی اتفاقات داخلی کشور که منجر به افزایش
تقاضا برای خرید برخی کااها شــده است برخی بر روی موضوع
ذخیره سازی تشکیک میکردند اما امروز با شیوع ویروس کرونا
ثابت شد ذخیره ســازی یک امر واجب و ضروری است.به گفته
مدرس خیابانی ،بررســیها در دنیا نشان میدهد که  ۸۸کشور
صادرات غذا را ممنوع کرده اند و اگرچه ایران به لحاظ تولید غذا
مشــکلی ندارد اما باید ذخایر خود را برای مواقع اضطراری حفظ
کرده و در حالت آماده باش نگاه دارد.این مقام مسئول در وزارت
صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشــان کرد :بسیاری از کشورهای
دنیا امروز غات خود را حفظ کرده و برای مواقع ضروری ذخیره
سازی استراتژیک انجام میدهند تا بتوانند از بحرانها عبور کنند
بنابراین کار ذخیره ســازی کااهای اساسی امروز یک اولویت و
اهمیت بامنازع است.
 ٢.٧میلیون بشــکه نفت یک داری میتوانســت برای
اقتصاد ایران فاجعه آمیز شود
مدرس خیابانی صادرات غیرنفتــی را از جمله اولویتهای دیگر
کشور دانست و خاطرنشــان کرد :صادرات امروز توانسته اقتصاد

ملــی ایران را از نفــت فاصله دهد و اثبات کنــد که اگر ضریب
وابســتگی باایی به درآمدهای نفتی داشتیم امروز به طور قطع
با چالشهای جدی مواجه میشــدیم به نحوی که اگر همچنان
ایران قابلیت فروش دو میلیون و  ٧۰۰هزار بشــکه نفت را با نرخ
 ۵۰داری در بودجه داشــت و روی منابع درآمدی آن به منظور
اداره کشــور حســاب باز کرده بود به طور قطع با رسیدن قیمت
نفت به یک دار وضعیت بســیار بدی را تجربه میکرد.قائم مقام
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامــه داد :وقوع اتفاقاتی همچون
شیوع بیماری کرونا نشان داد دیگر نمیتوان روی نفت حساب باز
کرد چرا که عاوه بر اینکه به دلیل محدودیتها نمیتوان طای
ســیاه را در بازارهای جهانی فروخت و از درآمد آن استفاده کرد
بلکه تمام هزینههای جاری ،عمرانی ،بودجه ،حقوق ،یارانه ،تأمین
کاا و مواد اولیه در صورت وابستگی به نفت در شرایط کنونی ،با
مشکل مواجه میشدند.
ایران علیرغــم تحریم  ۶٠میلیــارد دار کاا و خدمات
فروخت
مدرس خیابانی گفت :اینکه کشــور در ســالهای  ۹٧و  ۹۸با
ارزش غیرنفتی اداره شده و علیرغم همه مشکات توانسته ایم
 ۴۱.۳میلیارد دار کاا به وزن  ۱۳۵میلیون تن صادر کنیم یک
رکورد را به ثبت رســانده ایم که البته برخی معتقدند این رقم
بســیار بااتر است چرا که به دلیل پیمان سپاری ارزی بسیاری
از صادرکنندگان کــم اظهاری میکنند و البته باید به رقم ۱٢
میلیارد دار صادرات خدمات فنی و مهندســی ،گردشگری و

گاز را هــم اضافه کرد که مجموع صادرات ایران را به حدود ۶۰
میلیارد دار میرساندوی ادامه داد :اگر فاصله گرفتن از نفت و
خودباوری ملی وجود نداشت شوکهای اقتصادی از قبل کاهش
شدید قیمت نفت در بازارهای دنیا بروز میکرد و ضربه شدیدی
بر اقتصاد ایران وارد میآورد بنابراین اکنون ایران توانسته با اتکا
به درآمدهای صادراتی از چنین شــوکهایی نجات یابد.مدرس
خیابانی گفت :اصل صادرات را باید قبول کرده و بر روی افزایش
آن کار جدی صورت داد به نحوی که اقام دارای مزیت صادراتی
از جمله فرش دســتباف را باید تقویت کرد تا بتوان درآمدهای
ارزی از محل صادرات غیرنفتی را افزایش داد و این در شرایطی
اســت که در دهه  ۸۰صادرات فرش تا دو میلیارد دار افزایش
یافته و سهم این هنر صنعت اصیل ایرانی در صادرات غیرنفتی
بســیار اثرگذار بود اما در ســال  ۹٧صــادرات به کمتر از ۵۰۰
میلیون دار و در ســال  ۹۸به دلیــل تحریمها و تغییر برخی
بازارها به کمتر از  ۱۰۰میلیون دار رسیده که باید برای آن به
صورت جدی فکری کرد.
فرش دستباف حربه دشــمنان برای ضربه به اشتغال و
معیشت مردم را بی اثر میکند
وی با تاکید بر ضرورت تشــکیل منظم و مســاله محور جلسات
کارگروه توسعه صادرات فرش دستباف خاطرنشان کرد :در حال
حاضر کارگروههای منسجم با عملکرد مناسبی همچون کارگروه
تنظیم بازار و کارگروه توســعه صادرات به خوبی نشان داده که
این روش برای صادرات فرش هم میتواند الگو باشــد و با حضور

شماره 4336

دستگاههای متولی و به صورت مساله محور مشکات و چالشها
را طرح ،بررسی و حل و فصل نمود.وی افزود :امروز شورای فرش
باید همچون ستاد تنظیم بازار با حضور پررنگ تمام دستگاهها به
صورت مرتب تشکیل جلسه دهد و در آن دستگاههای اثرگذاری
همچون بانک مرکزی ،گمرک ،بیمه تأمین اجتماعی و ســازمان
امور مالیاتی حضور داشته باشند تا بتوان مشکات را حل و فصل
کرد .این در شرایطی است که شورای راهبردی تولید و صادرات
کشــور باید با دو رویکرد کشوری و استانی تاش کند تا مسائل
و مشــکات پیش روی فرش دستباف را حل نماید به این معنا
که آمار دقیقی از تولید هر اســتان ،نــوع تولید فرش آن ،میزان
صادرات آن ،و مشــکات و چالشهای پیش رو لحاظ شده و کار
پیش رود.وی افزود :فرش دســتباف ایران باید همچنان یکی از
کااهای اثرگذار در صادرات غیرنفتی باشد چرا که همچنان دنیا
اگرچــه رقیبهایی برای فرش ایرانی به خود می بیند اما اصالت
فرش ایرانی را با برند ایران میشناسد.وی خاطرنشان کرد :فرش
دســتباف از جمله صنایعی اســت که میتواند به خوبی مشکل
اشتغال کشــور را حل کند چرا که سرمایه اولیه برای راه اندازی
کارگاههای قالیبافی و اشتغالهای مرتبط با آن در مقایسه با سایر
صنایع بسیار ناچیز است این در شرایطی است که دشمنان ایران
به دنبال ضربه زدن به اشــتغال و معیشــت مردم هستند بر این
اساس فرش دستباف ایران با تمرکز بر تمامی روستاها و آن دسته
از نقاطی که نه دامپروری و نه کشــاورزی دارند میتواند اشتغال
را حفظ و ارتقا داده و به معیشــت مردم کمک کند بنابراین باید
به صورت ویژه روی حمایت از تولید و صادرات فرش دســتباف
کار کــردوی ادامــه داد :مشــکات پیش روی فــرش در حوزه
تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید فهرســت شده و گام به گام
برای رفع آنها حرکت کرد این در شــرایطی اســت که از نظرات
بخش خصوصی باید در این حوزه به خوبی بهره مند شد.
مداخله دولت مشروط به حذف تصدی و حمایت از بخش
خصوصی سالم یک ضرورت است
مدرس خیابانی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به
مداخله دولت در تمامی کشــورها در اقتصاد خاطرنشــان کرد:
شیوع ویروس کرونا در دنیا سبب افزایش سطح مداخات دولتی
حتی در کشــورهایی شده که ادعای آزادترین اقتصادهای جهان
را دارند در حالی که هم اکنون دولتها وارد عمل شــده و نقش
حاکمیتــی خود را انجام میدهند در حالی که در ایران برخی به
دنبال این هســتند که مداخات ایرانی را حذف کرده و اقتصاد
بازار آزاد را دنبال کنند.
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گزیده خبر
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

افزایش حدود  6درصدی در تولید فواد خام
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به عملکرد این شرکت
در سال  ۹۸و برنامه های سال  ۱۳۹۹پرداخت و گفت :در سال  ،۱۳۹۸با وجود
تنگناها و محدودیت های پیش آمده که عمدتا در 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 در رعایت میزان و ترکیب برنامه تولید سالیانه،
تاش شده میزان تولید همراه با ارتقاء کیفیت وتنوع محصوات افزایش یابد .وی
ادامه داد :در این سال  ٢میلیون و  ۵٢۶هزار و  ۱٧۴تن چدن مذاب در ذوب آهن
تولید شد که افزایش حدود  ۵درصدی نسبت به سال ۱۳۹٧داشت .همچنن در
ســال  ۹۸شاهد افزایش حدود  ۱۴درصدی در تولید آگلومره  ،افزایش  ٢و نیم
درصدی در تولید کک خشک  ،افزایش حدود  ۶درصدی در تولید فواد خام و
افزایش  ۵و نیم درصدی در جمع کل محصوات اصلی بودیم.یزدی زاده گفت:
باتوجه به توانایي هاي کســب شده؛ وجود دانش فني ازم و کیفیت مطلوب در
تولید محصوات فوادي که در انطباق با استانداردهاي بین المللي قرار داشته و
الزامات این استانداردها را برآورده مي کند ،امکان بازاریابي و فروش محصوات
صادراتی فراهم شــد .در همین راســتا و با عنایت به تقاضای بازارهاي خارجي،
محصوات بازاریابي شــده مطابق با استانداردها و شرایط فني مورد درخواست
مشــتریان  ،تولید و تحویل شده که این میزان در ســال ۹۸منجر به صادرات
بالغ بر ۱.۱۵۴.۵٢۶تن انواع شمش فوادي و محصوات نوردي گردیده است.
با دستور مدیر عامل سایپا و به منظور جلوگیری از شیوع کرونا؛

«خدمات خودرو در محل» سایپا یک ماه دیگر
رایگان شد
با دســتور مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا و به منظور رعایت فاصله
اجتماعی برای جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا ،طرح «خدمات خودرو در
محل» برای یک ماه دیگر بصورت رایگان انجام می شود.به گزارش سایپانیوز،
ســید جواد سلیمانی با تاکید بر حفظ ســامت دارندگان محصوات سایپا
دســتور داد تا شرکت امداد خودرو سایپا برای یک ماه دیگر طرح « خدمات
خودرو در محل» را با هزینه اجرت ،و ایاب ذهاب رایگان در سراسر کشور اجرا
کند.براساس این گزارش ،طرح « خدمات خودرو در محل » از اواخر زمستان
ســال  ۹۸برای دارندگان خودروهای ســایپا آغاز شده است و تاکنون شاهد
افزون بر  ۶۰درصد رشد برای ارائه این خدمات هستیم.امداد خودرو سایپا ،با
هدف اجرای صحیح پویش « در خانه بمانیم» و «کرونا را شکست می دهیم»
طرح مذکور را با افزایش امدادگران ،خودروهای امدادی و تقویت مرکز تماس
انجام می دهد و امدادگران این شــرکت روزانه تا ســاعت  ٢٢نسبت به ارائه
خدمات اقدام میکنند.ســایپا با هدف کمک به ســتاد ملی مبارزه با کرونا
تصمیم گرفته است با تمدید طرح مورد اشاره ،بیش از پیش مشتریان خود
را به دریافت خدمات خودرو در محل و شــرکت در فاصله گذاری اجتماعی
تشویق کند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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گزیده خبر
امكانات اینترنتي بانك اقتصادنوین شما را
قادر ميسازد تا خود ،بانكدار خود باشيد!
اگر رایانــه در اختیار دارید و امکان اتصال به شــبکه
اینترنت برایتان فراهم اســت ميتوانید با اســتفاده از
خدمات بانکــداري الکترونیک بانک اقتصادنوین بدون
نیاز بــه مراجعه حضوري به شــعبه ،اطاعات مربوط
به حســابهاي خود را به صورت لحظهاي در اختیار
داشــته و از راه دور به کنترل و مدیریت امور مالي خود بپردازید.یک دســتگاه
رایانه و امکان اتصال به شــبکه اینترنت (از طریــق مودم و خط تلفن ،خطوط
اینترنت پرســرعت  ... ،ADSLیا هر نوع ارتباط دیگري) ســاز و کاري است که
براي استفاده از خدمات اینترنتي بانک اقتصادنوین به آن نیاز دارید.براي آغاز به
استفاده از سیستم بانکداري اینترنتي بانک اقتصادنوین کافي است تا به یکي از
شعب اقتصادنوین مراجعه نمایید و فرم درخواست فعال شدن سیستم بانکداري
اینترنتي را تکمیل نمایید.
رئیس اداره آموزش بانک ایران زمین:

دوره های آموزشی تنها به صورت مجازی
برگزار می شود
رئیس اداره آموزش بانک ایران زمین با اشاره به شیوع
بیماری کووید  1٩-و رعایت مســائل بهداشتی که در
رأس آن عــدم حضور در مکان هایی که تجمع در آنها
باعث شیوع بیشتر این بیماری می شود ،بیان کرد :که
این بیماری باعث شــده است تا آموزش های حضوری
کمرنگ شــود و توجه به برگزاری کاس های آموزشــی به صورت مجازی در
اولویت برنامه های آموزش بانک ایران زمین قرار گیرد.به گزارش روابط عمومی،
اصغر امیر شکری رئیس اداره آموزش بانک ایران زمین با بیان این نکته که بخش
زیادی از آموزش های کارکنان بانک ایران زمین از سال های گذشته به صورت
مجازی و آناین برگزار می شــود ،اظهار داشت :برگزاری کاس های آموزشی
بــه صورت مجازی دارای ویژگی خاص اســت که لزوم توجه به آنها در کیفیت
برگزاری دوره 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
در بانک ایران زمین زیر ساخت های سخت افزاری آموزش های آناین از سال
های قبل آماده شده بود ،گفت :یکی از نکات مهم در کیفیت آموزش از راه دور
توجه به زیر ساخت ها و شبکه های رایانه ای است .

افتتاح دو شعبه بانك پاسارگاد در شهرهای
ساری و رباط کریم
بانک پاســارگاد ،آغاز فعالیت دو شعبه از این بانک را
در شهرهای ســاری و رباطکریم اعام کرد.به گزارش
روابطعمومی بانکپاسارگاد ،در راستای گسترش شبکه
بانکی و دسترســی بهتر هممیهنان به خدمات بانکی،
دو شــعبهی «رباط کریم» و «امیر مازندرانی ساری»
به جمع شــعبههای بانکپاسارگاد پیوســته و انواع خدمات بانکی اعم از ریالی
و ارزی را به مراجعهکنندگان ارائه میکنند.گفتنی اســت شــعبه «رباطکریم»
در شهرســتان رباط کریم ،بلوار امام خمینی ،بااتر از پل هوایی محبت ،جنب
فروشــگاه معلم ،پاک  8٢6و شــعبهی «امیر مازندرانی ساری» در شهرستان
ساری ،بلوار امیر مازندرانی ،روبروی فرمانداری واقع شدهاست.

@sobheqtesad

@sobheqtesad

بانک و بیمه

www.sobh-eqtesad.ir

 8صفحه سال هفدهم

شماره 4336

چهارشنبه  3اردیبهشت  28 1399شعبان  22 1441آوریل 2020

خطر کاهش نرخ سود بانکی
کاهش سود بانکی کلید خورد و مدیران بانکی
در یک توافق مشترک به شعب زیرمجموعه خود
بخشنامه ارســال کردهاند که از اول اردیبهشت
هیچ بانکی اجازه ندارد ســپرده با سود بیشتر از
 15درصد جذب کند.به گزارش بنکر (،)Banker
کامران ندری ،کارشناس بانکی ،کاهش نرخ سود
بانکی در شــرایط فعلی را به ضرر اقتصاد کشور
میداند و به شــهروند میگویــد« :دلیل اصلی
استقبال از بورس ،پایینبودن نرخ سپرده بانکی و
بازده اقتصادی منفی آن است .فردی که در سال
گذشته پسانداز خود را بهعنوان سپرده بانکی
سرمایهگذاری کرده ،تنها ٢٠درصد سود کسب
کرده اســت .درحالی که فــردی که در همین
مدت مشابه ســود بازار سهام چیزی در حدود
15٠درصد بوده است .پس از این مسأله میتوان
نتیجه گرفت کــه ارزش پساندازکردن در پول

ملی پایین است و پول ملی نمیتواند پسانداز
خوبی برای آینده باشد .بنابراین افراد پسانداز
خود را تبدیل به سایر داراییها میکنند».ندری
این افزایش قیمت سهام را ناشی از افزایش تولید
در بخــش حقیقی اقتصــاد نمیداند و توضیح
میدهد« :اینکه در بورس قیمت سهام شرکتها
افزایش پیدا میکند ،واقعی نیســت؛ چون در
سال گذشته رشــد اقتصادی کشور منفی بوده
اســت .همچنین در شرایطی که به دلیل کرونا
در سهماه گذشــته بورس سایر کشورهای دنیا
افت قابل توجهی را شــاهد بوده ،بورس تهران
افزایش بیش از ٣٠درصد را تجربه کرده اســت
که این مسأله را میتوان به دلیل انتظارات مردم
از تورم باا در آینده دانســت».این کارشــناس
اقتصاد ادامه میدهــد« :این حرکت نقدینگی
بازار به سمت بورس دو دلیل عمده دارد؛ دلیل

اول آن است که سایر بازارها مانند بازار ارز و طا
به دلیل کنترل دســتوری قیمت توسط دولت
ثابت مانده و همین مســأله باعث شــده است
که جذابیت این بازارها برای سفتهبازها کاهش
پیدا کند .دلیل دیگر این اســت که سفتهبازی
در بورس نسبت به سایر بازارهای مشابه بسیار
ســادهتر است .برخاف بازار ارز یا سکه ،افرادی
که در بازار ســهام اقدام به سفتهبازی میکنند،
با تهدیدهــا و خطرات بســیار کمتری مواجه
هســتند و به راحتی میتواننــد از ایمنی بازار
سرمایه برای سفتهبازی استفاده کنند .در نتیجه
بخش عمدهای از نقدینگی سرگردان ،به سمت
بازار بورس هدایت شــده است».این کارشناس
اقتصادی در ادامه افزود« :این حرکت سرمایه به
سمت بازار سرمایه مشکل حجم زیاد نقدینگی
در گردش را حــل نمیکند و تصور اینکه روند

فعلی ســرمایهگذاری در بورس به حل مشکل
تورم کشــور منجر خواهد شــد ،تصور درستی
نیســت؛ زیرا این نقدینگی از این جهت که به
تولید منجر نشــده ،تنها باعث باارفتن قیمت
اســمی داراییهای فعلی خواهد شد و درنهایت
روزی خواهد رســید که ایــن نقدینگی از بازار
ســرمایه هم خارج خواهد شد و به بازار دیگری

پشت پرده قیمت دستوری ارز

معاون اسبق بانک مرکزی به بیان پشت پرده پایین
نگه داشــتن دستوری قیمت ارز در سال های  86تا
 88پرداخت.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
تســنیم ،رضا راعی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی
در برنامه دســتخط به بیان پشت پرده پایین نگه
داشــتن دستوری قیمت ارز در سال های  86تا 88
مراجع
پرداخت و گفت :یکی دو بار از ســوی برخی
ِ
یــک کارشــناس اقتصادی گفــت :با
اجرایی شدن کاهش نرخ سود سپردهها
نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت
خواهد شد.اقتصادآناین – صبا نوبری؛
وحید شــقاقی شــهری در گفتوگو با
خبرنــگار اقتصادآنایــن گفت :کاهش
نرخ سود ســپرده از دو زاویه معایب و
مزایایــش تحلیل میشــود ،البته باید
بدانیــم کــه در واقع کاهشــی اتفاق
نیفتاده است و شــورای پول و اعتبار از
حدود یکسال پیش مصوبهاش این بود
که به ســپردههای مدت دار 15درصد
و ســپردههای کوتاه مــدت  1٠درصد
ســود تعلق بگیرد که دوباره این مصوبه
اباغ شد و در واقع بانک مرکزی سخت
گیریاش را بیشتر کرده است.
وی بــا بیان اینکه یکــی از مزایای این
تصمیم این است که هزینه نظام بانکی
را کاهــش میدهد ،افــزود :چون نظام
بانکی پیــش از این برای ســپردههای
بلند مــدت ســود  ٢٠و ٢٢درصدی و
برای ســپردههای کوتاهمدت هم سود
1٠درصدی پرداخت میکرد اان مجبور
میشــود 15درصد برای ســپردههای
مدت دار و  8درصد هم برای سپردههای
جاری سود پرداخت کند و هزینهاش از
زاویهای کاهش مییابد و جلوی ناترازی

تصمیم گیری که نمی گویم کدام مراجع ،تحت فشار
سنگین قرار گرفتیم که شما دار را مصنوعی باا نگه
داشــته اید و باید پایین بیاورید.وی در پاسخ به این
ســوال که کدام مراجع این را گفتند؟ تصریح کرد:
کســی که به من (معاون ارزی وقت بانک مرکزی)
فشــار می آورد باید از مــن بااتر باشــد دیگر! از
مسئوان بودند.معاون اسبق بانک مرکزی افزود :ما

نظــام بانکی را میگیرد و فســاد را در
سیســتم بانکی کاهش میدهد.شقاقی
ادامــه داد :وقتی نرخ ســود ســپرده
٢٢درصد باشد نظام بانکی مجبور است
نرخ سود تســهیات را هم روی  ٢٠و
٢٢درصد و گاهی روی  ٣٠درصد ببرد
و اان ایــن کار موجب میشــود نرخ
ســود تســهیات هم کاهش پیدا کند
و هزینــه تامین مالی بــرای پروژههای
بخش خصوصی کمتر خواهد شد که در
راستای جهش تولید و تحرک بخشیدن
به پروژهها هم مفید خواهد بود.به گفته
این کارشناس مزیت سوم این است که
نقدینگی مجددا به بازار سرمایه هدایت
خواهد شد و فرصتی برای کشور ایجاد
میشود که عرضههای اولیه پرقدرتتر
انجام شــود.وی در پاسخ به این پرسش
که چــه تضمینی وجــود دارد که این
نقدینگی به سمت بازار ارز نرود ،گفت:
بانک مرکزی بــا مدیریت ریال بازار ارز
را مسدود کرده است به این صورت که
اگر کسی بخواهد بیشتر از ٢٠٠میلیون

وام  100ميليونی ازدواج به
کدام زوجها تعلق میگيرد؟

تعدادی از بانکها از هفته قبل پرداخت وام  5٠میلیونی
ازدواج را بــه هر یک از زوجیــن آغاز کرده اند؛ این وام به
زوجینــی تعلق می گیرد که تاریخ عقــد آنها بعد از اول
فروردین  ٩6باشد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری

تومــان جا به جــا کنــد و بخواهد ارز
بگیرد باید ســند بگذارد عــاوه بر آن
ســایر بازارهای موازی همه به طریقی
مســدود شــدهاند یا به دلیل انضباطی
که بانک مرکزی ایجاد کرده است یا به
دلیل بیماری کرونا و تنها بازار ســرمایه
آزاد است.شــقاقی در رابطــه با تبعات
منفی ایــن تصمیم برای نظــام بانکی
خاطرنشان کرد :یکی از این تبعات این
است که موجب میشود یک جابجایی
مکانیکی پول اتفاق بیفتد یعنی عمدتا
سپرده گذاران مدت دار حسابشان را به
سمت سپردههای کوتاه مدت میبرند و
رشد شبه پول و سپرده مدت دار کاهش
پیدا میکند و رشــد پول و سپردههای
کوتــاه مدت افزایش خواهد یافت و این
عما امــکان برنامه ریزی نظام بانکی را
برای سرمایه گذاری کاهش خواهد داد.
وی معتقد اســت ایــن تصمیم به ضرر
نظــام بانکی خواهد بود ولی در مجموع
میتواند به نفع کل اقتصاد کشور باشد.
این کارشناس در خصوص اینکه دولت

تســنیم ،وام ازدواج در قانون بودجــه  ٩٩با افزایش ٢٠
میلیونی بــرای هر یک از زوجین به از  ٣٠میلیون تومان
به  5٠میلیون تومان افزایش یافت و بانکها از هفته قبل
نســبت به پرداخت این وام به زوجیــن اقدام کرده اند.بر
اساس این مصوبه به هر یک از زوجین  5٠میلیون تومان
وام تعلق میگیرد که جمعاً دو نفر میتوانند  1٠٠میلیون
تومان وام بگیرند .بانک مرکزی هم موظف است از محل

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
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  2099003454000007از 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.irانجام 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  1399/02/03ساعت  8صبح میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  15مورخ 1399/02/09
* مهلت زمانی ارسال پاکتهای پیشنهاد :ساعت  15مورخ 1399/02/20
* زمان بازگشایی پاکتها :مورخ  1399/02/21ساعت  10صبح
* مبلغ برآورد مناقصه 4.400.000.000 :ریال
* محل تأمین اعتبار :از محل اوراق خزانه سال  1398با نماد معاماتی  817و سررسید 12/5/1401
شرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در سامانه ،اصل ضمانتنامه را در مورخ  1399/02/20تا ساعت  12ظهر 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 تماس083-34274507 :

خواهد رفت».حاا باید ببینیم که سال  ٩٩که
به نوعی دشــوارترین ســال چنددهه اخیر در
اقتصاد ایران است ،چه اتفاقاتی رقم میخورد؟
آیا سیاســتگذاریهای کان به سمت و سوی
کارشناسی حرکت میکند و اقتصاد بیمار را یک
گام به ســمت بهبودی میبرد یا بحران تازهای
در راه است؟

در سال  ٩8صورت گرفت؛

گفتیم اگر بیاوریم پایین فکر می کنید شــعار غلط
انداز که عوام فریبی نیز در آن زیاد است محقق شود
مبنی بر تقویت پول ملی و افزایش قدرت خرید پول
ملی! راعی گفــت :اما اگر قیمت ارز را غیر اصولی و
غیــر علمی کاهش دهیم واردات ارزان می شــود و
تولید و صادرات باید صحنــه را برای واردات خالی
کنند.

مزایا و معایب کاهش نرخ سود
سپردهها
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چگونه میتوانــد از این تصمیم به نفع
اقتصاد کشور استفاده کند؟ خاطرنشان
کرد :دولت باید به بازار ســرمایه عمق
ببخشد و عرضههای اولیه را بیشتر کند
چون بازار سرمایه در این شرایط سودآور
اســت ولی از یه مرحلــه به بعد ممکن
است بازار ســرمایه حباب گونه افزایش
پیدا کند و احتمــال ترکیدن حباب را
داشته باشــیم؛ البته سهام شرکتهای
خرد کمی حباب دارند ولی کلیت بازار
حباب ندارد و سهام بنیادی و اصلی هم
حباب ندارد اما اگر بازار ســرمایه عمق
پیدا نکنــد مثل حوض کوچکی خواهد
بود که آب پس از مدتی از آن ســرازیر
خواهد شــد.وی در پایان در واکنش به
این ادعا که این تصمیم میتواند تبعات
تورمی داشــته باشــد ،گفت :در حال
حاضر تبعــات تورمی نخواهد داشــت
زیرا نقدینگی به ســمت بازار سرمایه
خواهــد رفت یعنی ســپرده گــذاران
میروند سپردههای مدت دارشان را به
سپردههای کوتاه مدت تبدیل خواهند
کــرد و آن را به ســمت بازار ســرمایه
خواهند برد و بازار سرمایه این نقدینگی
را فعا جذب میکند ولی در آینده اگر
بازار ســرمایه به مشکل بخورد میتواند
تبعات تورمی داشه باشد.

پسانداز و جاری قرضالحســنه نظام بانکی ،تســهیات
قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد آنها بعد از
 1/1/1٣٩6است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند ،با
اولویت نخست پرداخت کند.طبق بخشنامه بانک مرکزی
برای هر  5٠میلیون تومان وام ازدواج یک ضامن نیاز است
و شــرایط بازپرداخت آن  8۴ماه ۷ ،ساله بوده و با سود ۴
درصد است.

کاهش  2۵درصدی ارزش سفته و برات
واخواستی در تهران
معادل  ۷5٠٠برگ سفته و برات به مبلغی معادل  1٩٠۷میلیارد و 5٠٠
میلیون ریال در سال  ٩8در شهر تهران واخواست شد که نسبت به سال
قبل از نظر مبلغ  ٢5.8درصد کاهش نشــان میدهد.به گزارش خبرنگار
ایبِنا ،براســاس آمار بانک مرکزی ،در اسفند ماه  ٩8بالغ بر  ۴8میلیارد و
 ۴٠٠میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه
با ماه قبل و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب  ٢1.٣درصد و  ٢1.٩درصد
کاهش یافت .در سال  ٩8بالغ بر  6۴8میلیارد و  6٠٠میلیون ریال سـفته
و برات در شــهر تهران فروخته شد که در مقایسه با سال قبل آن ٢٩.1
درصد افزایش نشان میدهد.طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان
تهران در اسفند ماه  ٩8معادل  ۴٠٠برگ سفته و برات به مبلغی معادل
 ٩5میلیارد و  ٩٠٠میلیون ریال در شــهر تهران واخواســت شد .در این
ماه شــاخصهای تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به
اعداد  ۴8.٩و  5٢رســید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور
بــه ترتیب  ۴5.8درصد و  ۷٩.1درصد افزایش داشــت و نســبت به ماه
مشابه سال قبل از لحاظ تعداد  ٣٣.٢درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 18.5
درصد افزایش نشان میدهد.شاخص متوسط مبلـــغ یک برگ سفته و
برات واخواست شده در اسفند ماه  ٩8به عدد  1٠6.۴رسید .عدد شاخص
مذکور در اسفند ماه  ٩۷معادل  6٠بوده است .در سال  ٩8معادل ۷5٠٠
برگ ســفته و برات به مبلغی معادل  1٩٠۷میلیارد و  5٠٠میلیون ریال
در شــهر تهران واخواست شد.در این دوره ،متوسط شاخصهای تعداد و
مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد  ۷8.5و  86.٢رسید
که نسبت به ســال قبل به ترتیب  6درصد و  ٢5.8درصد کاهش نشان
میدهد .شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در
ســال  ٩8به عدد  1٠٩.8رسید .عدد شاخص مذکور در سال  ٩۷معادل
 1٣٩.٢بوده است.
رییس کل بیمه مرکزی خبر داد

صدور دو ميليون بيمه نامه برخط
رییــس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه با شــیوع کرونا سیســتم صدور
الکترونیکی بیمهنامهها به ســرعت فعال شــد ،اعام کرد:تاکنون شیوع
ویروس کرونا ،بیش از دو میلیون بیمهنامه شــخص ثالث به طور برخط
صادر شد.به گزارش خبرنگار مهر ،غامرضا سلیمانی که شامگاه دوشنبه
در برنامه تهران  ٢٠شــبکه پنجم حضور یافته بــود ،با بیان این مطلب
افــزود :نمایندگان باید وصول مطالبات بیمهنامه شــخص ثالث را از 15
اردیبهشــت پیگیری کنند.وی با بیان اینکه تاکنون بیش از دو میلیون
بیمهنامه شخص ثالث صادر شــده است ،اظهار داشت :از این تعداد55 ،
درصد حق بیمه خود را پرداخت کردهاند و  ۴5درصد پرداخت نکردهاند.
رئیس شورای عالی بیمه در عین حال تاکید کرد که اخذ جریمه دیرکرد
در شرایط فعلی تخلف محسوب میشود.سلیمانی گفت :صدور بیمهنامه
با تعرفه یکسان صادر میشود و اگر غیر از این باشد تخلف صورت گرفته
است و بیمهگذاران تخلفات را به ما اطاع دهند.

فراخوان مناقصه عمومی
اجرای سایه بان و آسفالت پارکینگ دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه رازي
دانشــگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی اجرای سایه بان و آسفالت پارکینگ دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه رازي را به شماره  2099003454000006از 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.irانجام 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  1399/02/02ساعت  8صبح میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  15مورخ 1399/02/06
* مهلت زمانی ارسال پاکتهای پیشنهاد :ساعت  15مورخ 1399/02/16
* زمان بازگشایی پاکتها :مورخ  1399/02/17ساعت  10صبح
* مبلغ برآورد مناقصه 3.830.000.000 :ریال
* محل تأمین اعتبار :از محل اوراق خزانه سال  1398با نماد معاماتی  817و سررسید 1401/5/12
شرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در سامانه ،اصل ضمانتنامه را در مورخ  1399/02/16تا ساعت  12ظهر 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 تماس083-34274507 :

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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رأی الیوم :

سوریه دروازه از سرگیری روابط ایران و اعراب است

تهــران – ایرنا – روزنامه فرامنطقه ای چاپ لندن «رأی الیوم»
در افتتاحیه شــماره دیروز (سه شنبه) خود از سوریه به عنوان
«دروازه از ســرگیری روابط ایران و اعراب» نام برد.بر اســاس
ایــن گزارش ،هدف از ســفر دیروز (دوشــنبه) «محمد جواد
ظریف» وزیر خارجه ایران به دمشق و دیدارش با «بشار اسد»
رئیس جمهوری ســوریه و ولید المعلم همتای سوری اش به
طور رسمی ،همیشگی و کلیشــه ای «روابط دو جانبه» اعام
شــد و همین موضوع در مورد نشست قریب الوقوع سه جانبه
ایران و روســیه و ترکیه جهت بررسی کمیته قانون اساسی و
وضعیت ادلب نیز بیان شــد.اما می تــوان گفت هدف رهبران
ایران از این سفر آگاهی یافتن از استقبال روزافزون کشورهای
عربی جهت از سرگیری روابط با دمشق و رهبران سوریه شکل
گرفته ظرف چند روز و هفته اخیر است.در همین رابطه «سید
عباس موســوی» ســخنگوی وزارت خارجه ایران اعام کرد
کشورش آماده گفت وگو و از سرگیری روابط بدون پیش شرط
با همسایگان خود در حوزه خلیج فارس است.در واقع بر همین
اســاس می توان گفت تهران می خواهد با موج به راه افتاده از
سوی کشورهای عرب جهت نزدیک شدن به دمشق و رهبرانش
آشــنا شود و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و جزیی یا کلی با
این موج مشــارکت کرده و از آن بهره برداری کند زیرا ایران و
ســوریه هر دو در یک سنگر یعنی ســنگر محور مقاومت قرار

دارند.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 جدید 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 پــرده این تماس ها اظهار
حســن نیت از سوی رهبران این کشــورها بود که حکایت از
شکل گیری یک مرحله جدید و بهبود مناسبات با دمشق دارد.
در همین راستا «عبدالمجید تبون» رئیس جمهوری الجزایر در

کرونا قائله تشکیل دولت در اسرائیل را خاتمه داد

توافق گانتس و نتانیاهو بر سر تشکیل دولت فوقالعاده فراگیر

زیر فشــار پاندمی کرونا نخستوزیر موقت رژیم صهیونیستی و رئیس ائتاف «آبی  -سفید» بااخره شب گذشته
توافقنامه تشــکیل دولت فوقالعاده فراگیر شــامل  ۳۶وزیر برای مدت سه ســال را امضا کردند؛ دولتی که پست
نخستوزیری در آن بین این دو نوبتی خواهد بود و بنیامین نتانیاهو ابتدا نخستوزیر میشود و نخستوزیریاش
یک ســال و نیم طول میکشد.به گزارش ایســنا ،به نقل از سایت شبکه الجزیره ،در متن توافق دست یافته شده
با تضمین احزاب حریدیم «شــاس» و «یهدوت هتوراة» با تشــکیل کابینه وزارتی محدود برای مقابله با چالشهای کرونا به ریاست مشترک بنی گانتس ،رئیس ائتاف
آبی  -سفید و بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر موقت اسرائیل و با مشارکت وزیران مربوطه موافقت شده است.براساس ائتاف دولت فوقالعاده پستها و عضویت در آن به
طور مساوی بین لیکود و ائتاف آبی  -سفید در کابینه وزارتی کوچک ویژه امور سیاسی و امنیتی و کابینه وزارتی کوچک ویژه مسائل اجتماعی و اقتصادی تقسیم خواهد
شد.این توافق که با مخالفت لیست راستگرای جدید به ریاست نفتالی بنت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روبهرو شده اجرای توافق نوبتی بودن قدرت را براساس بندی در
این توافق تضمین میکند .در این بند به این موضوع اشاره شده که در جریان رای گیری کنست (پارلمان اسرائیل) درباره دولت فوقالعاده فراگیر به نتانیاهو اجازه دادهع
خواهد شد اول نخست وزیر باشد ،رای گیری درباره نخست وزیری گانتس هم انجام میگیرد و براساس این توافق گانتس اکتبر  ۲۰۲۱ریاست کابینه را به دست میگیرد.
این توافق همچنین یک شبکه امنیتی و ثبات برای دولت فوقالعاده به مدت دستکم شش ماه تا زمانی که ائتاف احزاب راستگرا (شش کرسی) به آن نپیوندند ،ایجاد
میکند و دولت نتانیاهو دستکم از حمایت  ۶۸عضو کنست و نهایتا حمایت  ۷۴عضو برخوردار خواهد شد.

شماره 4336

یک اظهارنظر شجاعانه در گفت وگو با شبکه تلویزیونی «روسیا
الیوم» تاکید کرد که سوریه جزو کشورهای بنیانگذار اتحادیه
عرب اســت و الجزایر اجازه نمی دهد ضرری متوجه این کشور
و یا هیچ یک از سایر کشورهای عرب شود.در واقع با این اظهار
نظر درها به طور کامل جهت حضور ســوریه در نشســت آتی
سران عرب گشوده شــد که قرار است در ماه آتی میادی در
الجزایر برگزار شود.افتتاحیه مزبور افزود :هم اکنون کشورهای
عرب حوزه خلیج فارس سعی دارند با استفاده از بحران ویروس
کرونا و با توجه به تغییر شکل گرفته در نقشه سیاسی ،نظامی
و اقتصادی جهان با همســایه ایرانی خود آشتی برقرار کنند و
از شــدت تنش میان خود و این کشــور بکاهند.رأی الیوم در
پایان از ســوریه به عنوان «دروازه جهان عرب به سوی ایران و
دروازه ایران به سوی جهان عرب» نام برده و خاطر نشان کرد:
ایــن دروازه به دایل متعددی و به طــور فزاینده ای در حال
گشوده شدن اســت و همین تحول یکی از دایل اصلی سفر
محمد جواد ظریف به دمشــق را تشکیل می دهد.این روزنامه
فرامنطقه ای در پایان پیش بینی کرد که «قیس سعید» رئیس
جمهوری تونس نیز با توجه بــه اینکه تا کنون بارها مخالفت
خود را با محاصره اعمال شده علیه سوریه اعام کرده احتماا
تماس بعدی با رئیس جمهوری ســوریه از ســوی وی صورت
خواهد گرفت.

ترامپ مهاجرت به آمریکا را موقتا متوقف میکند

رئیسجمهوری آمریکا گفت یک دســتور اجرایی را امضا خواهد کرد تا مهاجرت
به ایاات متحده را به طور موقت در بحبوحه شیوع کروناویروس تعلیق میکند.به
گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا
شــامگاه دوشنبه در پیامی توییتری نوشــت :در سایه حمله یک دشمن نامرئی،
همچنین لزوم حمایت از مشــاغل شهروندان آمریکایی بزرگ ما ،من یک دستور
اجرایی را به امضا میرسانم تا موقتا مهاجرت به ایاات متحده را به حالت تعلیق
درآورد.براســاس گزارش رویترز ،این تحوات پس از آن رخ میدهد که شــمار
تلفات آمریکا از ویروس کرونا در روز دوشنبه به  ۴۲هزار تن رسید .ایاات متحده
با اختاف زیاد بااترین شــمار موارد تایید شده از کروناویروس را دارد و بیش از
 ۷۷۴هزار تن در آنجا مبتا شــدهاند و روز دوشنبه آمارها  ۲۰هزار مورد افزایش
نشان داد .اقتصاد آمریکا به دلیل شیوع ویروس کرونا در حالت رکود قرار گرفته
است و بیش از  ۲۲میلیون تن در سراسر آمریکا ماه گذشته برای دریافت حقوق
بیکاری درخواست دادند.
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گزیده خبر
مقام آمریکایی:

حال جسمانی رهبر کرهشمالی در وضعیت
خطرناکی است

یک مقام آمریکایی مطلع تاکید کرد ،واشــنگتن در حال ارزیابی اطاعاتی
اســت مبنی بر اینکه کیم جونگ اون ،رهبر کرهشــمالی پس از انجام یک
عمــل جراحی در وضعیت خطرناکی قرار دارد.به گزارش ایســنا ،به نقل از
شــبکه خبری سیانان ،اخباری درباره وضعیت جسمانی کیم جونگ اون،
رهبر کرهشمالی در شرایطی منتشر میشود که او  ۱۵آوریل هم در مراسم
سالروز تولد پدربزرگش شرکت نداشت و همین امر گمانهزنیهایی را به راه
انداخت .او چهار روز پیش از آن در یک نشســت دولتی دیده شد.شــورای
امنیت ملی و دفتر مدیر اطاعات ملی آمریکا دوشنبه از اظهارنظر خودداری
کردند .سیانان همچنین با سازمان اطاعات مرکزی آمریکا (سیا) و وزارت
خارجه تماس گرفت و پیگیر این اخبار از مقامهای کرهجنوبی شد .گردآوری
اطاعات از کرهشــمالی به شدت دشوار است و یکی از اهداف چالشی برای
اطاعات آمریکا به شــمار میرود.شبکه خبری سیانان به نقل از یک مقام
آمریکایی که نام او را فاش نکرد ،گزارش داد که کیم جونگ اون پس از انجام
یک عمل جراحی در وضعیت خطرناکی قرار دارد.این در حالی است که دو
منبع از دفتر ریاســتجمهوری کره جنوبی اعام کردند وضعیت جسمانی
رهبر کره شــمالی وخیم نیست.این دو منبع افزوند ،به دلیل نبود تحرکات
غیرطبیعی نمیتوان گفت وضعیت جسمانی رهبر کره شمالی وخیم است.
غیبت کیم جونگ اون در مراســمها غالبا گمانهزنی و شــایعاتی به همراه
دارد .آخرین بار که رهبر کرهشــمالی در رســانه دولتی کرهشــمالی دیده
شــد به تاریخ  ۱۱آوریل بازمیگردد .به گفته یک محقق ،چنانچه کیم در
بیمارســتان بســتری باشــد ،میتوان غیبت او را از حضور در سالروز تولد
بنیانگذار کرهشــمالی توجیه کرد .در همین حال وبسایت «دیلی انکی»
که عمدتا از ســوی فراریهایی از کرهشمالی اداره میشود ،به نقل از منابع
داخلی در کرهشمالی گزارش داد ،کیم جونگ اون  ۱۲آوریل در بیمارستانی
در تفرجگاه کوهستانی «کومگانگ» در «هیانگسان» تحت عمل جراحی قرار
گرفت و در ویایی در آنجا اقامت دارد تا روند بهبودی را طی کند.براســاس
گزارش این رســانه ،کیم جونگ اون یک عمل جراحی بر روی عروق قلبی
انجام داده اســت .وضعیت سامتی کیم در ماههای اخیر به دلیل استعمال
زیاد سیگار ،چاقی و اضافه کار وخیمتر شده است.
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خداوندادلمراچشمبگشای
هرحمتبازکنگنجینهٔجود
دلیبخشازثنایخویشمعمور

چهره روز
ویلیام شکسپیر
ویلیام شکســپیر (زاده  – ۱۵6۴درگذشــته )۱6۱6
شاعر و نمایشنامهنویس انگلیسی بود که بسیاری وی
را بزرگترین نویســنده در زبان انگلیسی دانستهاند.
«سخن ســرای ایون» لقبی است که به خاطر محل
تولدش در آون واقع در اســتراتفورد انگلیس به وی
دادهاند.شهرت شکســپیر به عنوان شاعر ،نویسنده،
بازیگر و نمایشنامهنویس منحصربهفرد است و برخی
او را بزرگترین نمایشــنامهنویس تاریخ میدانند .با
این حال ،بســیاری از حقایق زندگی او مبهم اســت.
شکســپیر را پدر نمایشنامه نویســیی انگلستان می
دانند .وی موضوع بسیاری از نمایشنامه های خویش
را از تاریخ روم باســتان و کتــاب پلوتارک برگزیده و
به نیروی تصور و تخیل خویش به صورت تراژدی های زیبایی آن ها را در آورده اســت .ســبک
نویسندگی شکسپیر به مکتب کاسیسم تعلق دارد .نمایشنامه های وی را به تراژدی و کمدی و
نمایشنامه های تاریخی تقسیم میکنند .نمایشنامه های اخیر وی ترکیبی از تراژدی و کمدی است.
آثار مهم او عبارت است از :اتللو ،مکبث ،هملت ،جولیوس قیصر ،تاجر ونیزی ،شاه لیر ،هنری ششم،
جوانی ویلیام افسانه فراوان است و سند
هیاهوی بسیار برای هیچ ،رویای شب نیمه تابستان .دربارهٔ
ِ
معتبر اندک .اولین مدرکی که ما دربارهٔ او پس از مراســم تعمید و نامگذاری داریم ،از ازدواج او با
آن هثوی دختری که هشــت سال از وی بزرگتر یود و او هم اهل استراتفورد بود در سال ۱۵8۲
اســت ،که ثمرهٔ آن دختری متولد  ۱۵83و یک دختر و پسر دوقلو در سال  ۱۵8۵بود .شکسپیر
پس از ازدواج به لندن رفت و در دوره ای از شدت فقر به نگهبانی از اسپان افرادی که به نمایشخانه
های می آمدند مشغول شد.

پیشنهاد

دراسانیمشکراندیشگردان
امیدمراهجائیکشعماری
چوخودرداشتیاولزخاکم

فرهنگ

پرپر کردن گلهای یک گلخانه در نوار غزه به دلیل نبود مشتری

ورزشی

هدشواریسپاسمشگردان
هباشداهرست گاری
مدهآخرهطوانهاکم

سگها از انسانها آزمایش
کووید 19-میگیرند
به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای ،آیا بهترین دوســت انسان در
میان حیوانات میتواند در به حداقل رساندن شیوع کووید ۱۹-کمک
کننده باشد؟ یک پروژه جدید برای کمک به مهار شیوع کووید۱۹-
در تاش اســت تا دریابد که آیا ســگهای تشخیص پزشکی قادر
به بو کشیدن کروناویروس جدید هستند یا خیر.محققان میگویند
در صورت موفقیت ،این ســگها میتوانند ویروس را در هر ساعت
در  ۷۵۰نفر بو بکشــند و به رفع کمبود فعلی کیتهای تشخیص
کمــک کنند .ایــن پروژه حاصــل همکاری بین موسســه خیریه
سگهای تشخیص پزشکی ،دانشکده بهداشت و پزشکی گرمسیری
لندن( )LSHTMو دانشگاه دورهام( )Durhamاست که همگی در
بریتانیا مستقر هستند.

اسکیبازی که پایش را از دست داد اما امیدش را نه!
شاید از دست دادن عضوی از بدن برای ورزشکاری که در اوج جوانی و آمادگی است ،تلخترین اتفاق باشد اما هستند کسانی
که امیدوارتر از قبل قدم در مسیر جدید زندگی خود میگذارند.صادق کلهر ،اسکی بازی است که در اوج جوانی و آمادگی،
پای راست خود را در پیست از دست داد .هرچند باورش سخت بود اما ناامید نشد و به گفته خود مسیر جدیدی را در پیش
گرفت.خانهمان در دیزین بود و از ســه ســالگی اسکی را شروع کردم .عضو تیمهای ملی نونهاان ،نوجوانان و جوانان بودم تا
اینکه در ســن  ۱8ســالگی و در تاریخ  ۲6اسفند ماه  ۱3۷۵یک پایم را از دســت دادم .قبل از این اتفاق همیشه در رشته
اسکی آلپاین و بخش مارپیچ بزرگ و کوچک اول بودم اما بعد از آن اتفاق مسیر زندگیام عوض شد.خودم را برای مسابقات
بینالمللی دهه فجر آماده میکردم چون قرار بود چند کشور آسیایی و اروپایی در این مسابقات شرکت کنند .پیست مردان
و زنان آن موقع از هم جدا بود اما وســط آن یک حصار داشــت که دو سه متر انتهای آن ،حصار قطع شده بود؛ یک روز در
پایان تمرینم با سرعت از مسیر پایین آمدم و از آن قسمت عبور کردم که یک مرتبه به سمت جلو پرتاب شدم؛ پای راستم
زیر سیم بکسل رفت و از زانو قطع شد.

تخت گاز

فاجعهای غمانگیز برای موسیقی ایرانی
نزدیک به ســه ماه است که شیوع
ویــروس کرونا کلیــه فعالیتهای
فرهنگی و هنــری را تعطیل کرده
اســت و این امر باعث ملغی شدن
بخشی از درآمد هنرمندان موسیقی
میشــود .اکنون کــه فعالیتهای
موســیقی تعطیل شــده و بخشی
از مــردم در خانــه ماندهاند ،دیدیم
که کنســرتهایی به صورت آناین
برگزار شــد تا شــاید بتوان جریان
موسیقی را به نوعی در جامعه ادامه
داد.خبرنگار بخش موسیقی ایسنا با
حسام اینانلو ـ نوازنده کمانچه ـ در این زمینه و فعالیتهایی که خود او در زمان قرنطینه خانگی
انجام داده اســت ،گفتوگویی انجام داده اســت.او به ایسنا گفت :حوزه فعالیت من در موسیقی،
کاسیک ایرانی است .جریان کنسرتهای آناین تا جایی که من دنبال کردهام ،چندان به سمت
موســیقی ایرانی نرفته است؛ البته شاید برگزاری این کنسرتها فعا جهت آگاهسازی مخاطب از
وجود چنین پدیدهای باشــد.او اضافه کرد :در زمان قرنطینه ،در صفحات اینســتاگرام هنرمندان
خارجی میدیدم که کنسرتهایی خانگی برگزار میکردند .این اجراها صرفا با موبایل فیلمبرداری
نشــده بود و کیفیت بهتری نسبت به دوربین موبایل داشت .تماشای اجرای آنها برای من خیلی
جذاب بود؛ چون میتوانستم از تهران کنسرت هنرمندی را در کشور دیگر ببینم که در خانه خود
نشسته و ساز میزند .البته میدانم که از برخی از این هنرمندان حمایت میشوند و گاهی حتی
لوگوی حامیشان در زیر ویدیو وجود دارد.

همعراجیقینمراهبنمای
درونمخوانبشادروانمقصود
زبانیزآفریندیگراندور

از هر دری خبری

آنک نام گل
آنک نام گل یا «نام گل ســرخ» رمانــی از اومبرتو اکو،
نویسنده ،نشانهشــناس و متخصص قرونوسطی است
که در ژانر جنایی معمایی در ســال  ۱۹8۰نگاشته شد.
وقایع کتاب آنک نام گل در سالهای پایانی قرون وسطی
(قرن پنج تا پانزده پس از میاد مسیح) و در سال ۱3۲۷
میادی در اروپای پرآشوب اتفاق میافتد .در آن سالها
مسیحیان از ســویی درگیر جنگهای صلیبی در جهت
اســتیا بر ممالک مســلمانان بودند و از طرفی رشــد
فرقههای جدید در دل اروپا سبب گسست و چندپارگی
افکار مومنان شده بود .این اختافنظر حتی بین پادشاه و
پاپ نیز دیده میشد .پاپ دستور به تفتیش عقاید میداد
و در کار پادشــاه و امور مربوط به ســرزمینها دخالت
میکرد .این کار بر پادشاه خوش نمیآمد و در تاش بود تا دست پاپ را از دخالت بیجا در امور ممالک
کوتاه کند.از سویی ظهور فرقهی فرانسیسکنها ( ۱۲۰۹میادی) و گروه ارتدادی فراتیچلی به سرکردگی
مردی به نام فرادولچینو باوری جدید را در بین مومنان رواج داد .اعتقاد به فقر و عدم تملک مسیح که
با برداشــت و فتوای پاپ در تضاد بود ســبب شد تا این گروه جزو مرتدان خوانده شوند.برخی از اعضای
فرقهی قدیس فرانســیس در یکی از صومعههای ثروتمند ایتالیا متهم به بدعت و ارتداد شدهاند و برادر
ویلیام اهل باسکرویل ،کشیشی انگلیسی برای اعام مواضع امپراتور لویی باواریایی در منازعه بین پاپ و
فرقه به آنجا اعزام شده است .ماموریت برادر ویلیام ناگهان تحتالشعاع رشتهای از جنایات عجیبوغریب
قرار میگیرد و او با ســوابق و تجاربی که در دستگاه تفتیش کلیسا اندوخته ،مثل یک کارآگاه دست به
کار میشــود .ابزارهای او در این تحقیقات عبارتند از :منطق ارسطو ،الهیات توماس اکویناس و شناخت
تجربی راجر بیکن که طنزی شیطنتآمیز و نوعی کنجکاوی بیامان آن را صیقل داده و برنده کرده است.

گنجینه

اولین تصاویر جاسوسی از فراری پورتوفینو فیس لیفت
در  ۱۲ســپتامبر  ۲۰۱۷بود که فراری از جایگزین کالیفرنیا  Tرونمایی کرد .این خودرو که پورتوفینو نام داشــت در نمایشــگاه
فرانکفورت  ۲۰۱۷و با نامی جدید ،قدرتی بیشتر و پرفورمنسی بهتر نسبت به پدر خود معرفی گردید .امروز این کمپانی ایتالیایی
روی نسخه فیس لیفت سوپرکار  8سیلندر و روباز خود کار میکند.در تصاویر منتشر شده از آلمان ،پورتوفینوی نونوار شده فورا
قابلتشخیص بوده و پوششهای استتاری چندانی ندارد .این پوشش استتاری فقط در نمای جلو بکار رفته جایی که شاهد سپر
بازنگری شده و چراغهای جدید الهام گرفته از فراری رومای جدید هستیم.در بخش عقب خبری از پوششهای استتاری نبوده
و فکر میکنیم نمای عقب خودرو تغییری نخواهد داشــت .مورد جالب اینکه این پروتوتایپ در ســمت چپ پاک عقب کمی
آسیبدیدگی دارد.ظاهرا ً تغییرات مهمتر در بخش فنی رخ خواهد داد .باور بر این است پورتوفینو فیس لیفت از جدیدترین نسخه
پیشــرانه  8سیلندر  3.۹لیتری توئین توربو ســود خواهد برد و به خاطر اضافه شدن فیلتر ذرات بنزین استانداردهای آایندگی
اروپایی را پاس خواهد کرد .به احتمال زیاد قدرت  ۵۹۱اسب بخاری این پیشرانه به حدود  6۱۲اسب بخار موجود در روما خواهد
رسید .همچنین یک گیربکس  8سرعته دوکاچه جدید نیز میتواند جایگزین گیربکس  ۷سرعته فعلی شود.

زیستحسگری که کروناویروس
را شناسایی میکند
پژوهشــگران آمریکایی ،نوعی زیستحسگر ابداع کردهاند که میتواند به
شناسایی ســریعتر کروناویروس کمک کند.به گزارش ایسنا و به نقل از
وبسایت رسمی دانشگاه سنت لوییس ،مهندسان دانشگاه واشنگتن در
سنت لوییس"( )WashUموفق شدهاند برای آزمایش کووید ۱۹-با فناوری
جدید خود بودجه فدرال بگیرند".ســریکانث سینگاماننی"(Srikanth
 ،)Singamaneniاستاد مهندسی مکانیک و علوم مواد دانشگاه واشنگتن
در ســنت لوییس و همکارانش ،یک زیستحسگر بسیار حساس و دقیق
ابداع کردهاند که بر یک نانوکاوشگر فلورسنت مبتنی است و میتوان از آن
به صورت گسترده استفاده کرد.از این نانوکاوشگر میتوان در شرایطی که
محدودیت منبع وجود دارد ،استفاده کرد زیرا این وسیله برای بررسی نتایج،
به ابزار پیچیدهای نیاز ندارد.

ابداع شارژری که همزمان گوشی
را ضدعفونی میکند
اخیرا شارژری به نام "شارژر بیسیم  ۲در  + ۱ضدعفونیکننده فرابنفش"
( )Wireless Charger + UV Saniizer ۱-in-۲توســعه داده
شــده است که همزمان با شارژ کردن گوشی هوشمند کاربران عملیات
ضدعفونی گوشی را نیز انجام میدهد.به گزارش ایسنا ،این شارژر بیسیم
نه تنها گوشی کاربران را شارژ میکند بلکه با ساطع کردن اشعه فرابنفش
باعث میشود تا فرایند تمیز کردن گوشی کام ًا بدون دردسر انجام شود.
این دســتگاه از "رابط شارژ چی" پشتیبانی میکند و قادر به شارژ کرد
اکثر گوشیهای هوشمندی که از شارژ بیسیم پشتیبانی میکنند است.
در این میان ،یک عملکرد تشخیص هوشمند به آن این امکان را میدهد
سایر لوازم کوچک مانند ایربادز ،اسباببازیهای کودکان ،عینک ،ساعت،
جواهرات و موارد دیگر را بدون اینکه الزاما شارژ کند ،ضدعفونی کند.

