
محدودیت هاى کرونایى در تهران تا 23 مهر تمدید شد
استاندار تهران ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از ماسک توسط شهروندان در تهران از 
درب منازل از روز شــنبه(امروز) ، تمدید محدودیت هاى کرونایى را در پایتخت تا 23 
مهر اعالم کرد.انوشیروان محسنى بندپى استاندار تهران بر ضرورت  استفاده از ماسک 
توسط شــهروندان در تهران از درب منازل از شنبه 19 مهر تاکید کرد.وى همچنین از 
تمدید محدودیت هاى کرونایى در تهــران تا 23 مهر خبر داد. وى تصریح کرد: تمام 
محدودیت هاى ابالغى در هفته گذشته از روز شنبه تا روز چهارشنبه 25 مهر ماه در استان 
تهران به قوت خود باقى اســت. بندپى همچنین اظهار داشت:  در خصوص برگزارى 
کالس ها در  دانشــگاهها و مدارس این موضوع بصورت مجازى دنبال مى شود وى در 
پایان بر ضرورت استفاده از ماسک از درب منازل براى شهروندان در تهران تاکید کرد.  

در پى دستور رهبر انقالب 
همه امکانات درمانى نیروهاى مسلح در اختیار مبتالیان

 به کرونا قرار گرفت
ستاد کل نیروهاى مسلح طى اطالعیه اى اعالم کرد: پس از صدور فرمان فرمانده معظم کل 
قوا کلیه مراکز درمانى نیروهاى مسلح در خدمت مبتالیان به کرونا قرار گرفت.در پى دستور 
رهبر انقالب همه امکانات درمانى نیروهاى مسلح در اختیار مبتالیان به کرونا قرار گرفت. 
ستادکل نیروهاى مسلح طى اطالعیه اى اعالم کرد: پیرو پذیرش و ارائه خدمات درمانى به 
مبتالیان ویروس کرونا در 8 ماه گذشته توسط بیمارستانها و مراکز درمانى نیروهاى مسلح، 
پس از صدور فرمان فرمانده معظم  کل قوا به سردار سرلشکرپاسدار محمد باقرى، رییس 
ستادکل نیروهاى مسلح در تاریخ 17/07/1399 کلیه مراکز درمانى و بیمارستانهاى نیروهاى 

مسلح با حداکثر ظرفیت در اختیار بیماران مبتال به کرونا قرار گرفت.

هزینه کرونا در کشور به مرز تحمل ناپذیر رسید
نایب رییس مجلس شــوراى اســالمى گفت : هزینه ویروس کرونا در کشور به مرز 
تحمل ناپذیرى رسیده است و مردم باید هوشیارانه تر پروتکل هاى بهداشتى را رعایت 
کنند.به گزارش ایرنا ، امیرحسین قاضى زاده هاشمى روز پنجشنبه در جلسه ستاد مقابله 
با کروناى مازندران که شهرستان بابلسر برگزار شد ، افزود : ویروس کرونا به ما نشان 
داد که نه تنها مردم ما از تاب آورى باالیى برخوردار هســتند ، بلکه در چنین شرایطى 
کامال متحد و منسجم عمل مى کنند که این نشان از قدرت جامعه ما دارد.وى  ویروس 
کرونا را یک بحران چند جانبه توصیف کرد و گفت : در حال حاضر با وجود مسایل و 
مشکالت سیاسى و اقتصادى ناشى از کرونا و همزمانى آن با تحریم هاى ظالمانه ، کشور 
توانست با این بحران بزرگ رو به رو شده و مقابله کند.نماینده مردم مشهد در مجلس 
شورارى اسالمى پرسنل بیمارستانى را مبارزان اصلى و خط مقدم جنگ با ویروس کرونا 
دانست و افزود : شرایط کشور شرایطى سخت است و همه اقشار جامعه از جمله پرسنل 
بیمارستان تحت فشار قرار دارند .قاضى زاده به مطالبات پرستاران دانشگاه علوم پزشکى 
شهرستان بابل اشاره کرد و گفت : ما دغدغه هاى پرستاران را درك مى کنیم ولى نباید کار 
به اعتراض علنى کشیده شود.وى با بیان اینکه شرایط فعلى باید توسط همه درك شود ، 
افزود : در این شرایط همه باید خویشتن دار باشند زیرا تشدید بحران آسیب بیشترى به 
مردم وارد مى کند و سودجویان نیز به دنبال استفاده ابزارى از مطالبات مردم هستند.نایب 
رییس مجلس ابراز امیدوارى کرد که با تدابیر اتخاذ شده از سوى دولت بزودى معوقات 
باقى مانده پرســتاران پرداخت و مشکالت آنها رفع شود.قاضى زاده هچنین خواستار 
مدیریت در مبادى ورودى استان ها شد و گفت: امید است با تقویت برخى سیاست ها  
و اعمال قوانین ، ورودى اســتان ها مدیریت شود تا استان هاى پر رفت و آمدى مانند 
مازندران بتوانند با خروج از پیک دوم به سمت بهبودى و خروج از وضعیت قرمز بروند.

نخستین روزنامه

 اقتصادي ایران
سال بیست و نهم شماره 7417
شنبه 19 مهر 1399
22 صفر 1442 - 10 اکتبر 2020
8 صفحه تک شماره 20000 ریال

فعاالن حوزه دارو خطاب به سران قواى سه گانه درباره آزادسازى نرخ ارز مواد اولیه بیانیه صادر کردند

نگرانى از ورشکستگى صنعت داروى کشور
صفحه 5

6  نفت

8 بازار سرمایه

 در صفحه هاي دیگر

کارشناس حوزه انرژى در گفت وگو با جهان اقتصاد مطرح کرد :

تاثیر تحریم بانکهاى ایرانى بر اقتصاد کشور بررسى شد

تغییر رویکرد کارى تاجران نفتى 
دردوران کرونایى!

سرنوشت بازارسرمایه به «صرافى ها» 
گره مى خورد 

تاثیر کرونا به حدى بود که حتى مدل کسب و کارهاى انرژى را نیز تغییر داد و اخیراً 
شرکت «ویتول» که یکى از بزرگترین تاجران نفت مستقل در جهان است اعالم کرد 
که اگر در ترکیه یا پاکستان زندگى مى کنید و به دنبال فروش ماشین خود هستید ما 

آن را براى شما معامله خواهیم کرد!

در شامگاه روز پنج شنبه خبرى بسیار حساس به اقتصاد ایران مخابره شد مبنى بر این 
که بخش بانکى ایران از سوى آمریکا به صورت کامل تحریم شده است؛ براین اساس، 
از این پس تمام مبادالت مالى کشــورمان به جز دارو، غذا و تجهیزات پزشکى دچار 

اختالل خواهد شد.

سرمقاله

عدالت در سهام عدالت
 اجرا نشد

   مهدى نظیفى - تحلیلگر اقتصادى
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تحلیلگر

تقابل الگوهاى مدیریت مالى
 مدرن و سنتى

  وحید میرزائى  -  کارشناس اقتصادى و نویسنده مجموعه کتاب هاى کسب و کار
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رنا
س: ای

عک

بازار ارز (حواله نیما): دالر  232,597   یورو 275,518
بورس تهران: شاخص کل 1,490,173

قیمت طال :  سکه بهار آزادى 142,490,000    

قیمت نفت: سبد اوپک 39/94

آخرین آواز 
«خسرو ایران»

هفدهم مهرماه روزى تلخ در تاریخ ایران و جهان ثبت خواهد 
شد، روزى که خسرو آواز ایران، محمدرضا شجریان به دیدار 
حق شــتافت و جهان از شنیدن صداى آسمانى وى محروم 

شد.
به گزارش جهان اقتصاد، مراســم تطهیر و اقامه نماز بر پیکر 
استاد محمدرضا شجریان، روز گذشته در بهشت زهرا تهران 
(س) انجام شــد تا طبق برنامه ریزى انجام شده، پیکر این 
هنرمند از آنجا به فرودگاه مهرآباد و سپس جهت خاکسپارى 

در شهر توس، به مشهد منتقل شود.
پیکر محمدرضا شــجریان، پنجشــنبه 17مهرماه به بهشت 
زهرا(س) منتقل و صبح دیــروز، جمعه هم پس از تطهیر، 
به امامت حجت االسالم محمود دعایى بر پیکر این هنرمند 

فقید اقامه نماز شد.
در مراسم تشــییع و اقامه نماز بر پیکر مرحوم شجریان در 
بهشــت زهرا (س) عالوه بر خانواده ایشــان، جمعى چند 
صدنفــرى از عالقمندان به خســرو آواز ایران، مســووالن 
فرهنگى چون ســیدعباس صالحى (وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمى)، سیدمجتبى حسینى (معاون هنرى)، محمد الهیارى 
(مدیر کل مرکز موسیقى)، على مرادخانى (مدیرعامل موزه 
موســیقى)، حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موسیقى) 
و همچنین هنرمندانى از جمله حســین علیــزاده، داریوش 
پیرنیــاکان، داوود گنجه اى، فردیــن خلعتبرى، تهمورس 
پورناظرى، وحید تاج، شــهرام صارمى، على سرابى، زیداهللا 

طلوعى و ... حضور داشتند.
رئیس جمهورى اســالمى ایران در پى درگذشت محمدرضا 
شجریان در پیامى نوشت: یقیناً ملت قدرشناس ایران، نام و 

یــاد و آثار این هنرمند محبوب را همواره در خاطره ها، زنده 
نگاه خواهد داشت.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى در حساب کاربرى 
خود در توئیتر نوشــت:  اســتاد محمدرضا  شجریان چهره 
برجسته هنرى و آفریننده ماندگارترین نواهاى دلنشین ایرانى 
و خواننده ربناى رمضان، میراث ارزشمندى از خود به یادگار 
گذاشــت. یقیناً ملت قدرشــناس ایران، نام و یاد و آثار این 
هنرمند محبوب را همــواره در خاطره ها، زنده نگاه خواهد 

داشت.
معاون اول رئیس جمهورى نیز در پیامى درگذشــت استاد 
محمد رضا شجریان را به خانواده، اهالى فرهنگ و هنر و همه 
شهروندان ایرانى تسلیت گفت و براى آن هنرمند برجسته از 
خداوند بزرگ آمرزش مســالت کرد و در این پیام نوشت؛ 
درگذشت هنرمند نامى و چهره شاخص فرهنگ ایران استاد 
محمد رضا شــجریان، ضایعه اى ملى اســت. هر ایرانى و 
هرکــس که در دور و نزدیک این ســرزمین به ادب و زبان 
فارسى و فرهنگ و تمدن ایرانى و اسالمى دلبسته است حق 
دارد که ســوگوار فقدان این چهره نام آور و ســخت کوش 
باشــد. نام او به یقین در آینده نیز همچنان خواهد درخشید 

چنانکه میراثى گرانقدر در گذشته و حال داشته است.
همچنین على الریجانى پیام تســلیتى صادر کرد، متن  پیام 
مشــاور مقام معظم رهبرى به این شــرح است: درگذشت 
هنرمند بلند آوازه و صاحب سبک کشورمان، استاد شجریان 
را به ملت عزیز، بخصوص هنرمنــدان فرهیخته و خانواده 

محترم ایشان تسلیت عرض مى کنم.
همچنین ســاعتى پس از درگذشت شــجریان، محمدجواد 

ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان درگذشت استاد آواز 
ایران را تسلیت و در مطلبى در صفحه اینستاگرام خود در این 
زمینه نوشت: از صداى سخن عشق ندیدم خوشتر/ یادگارى 
که در این گنبد دوار بماند. با کمال تاسف و تاثر مطلع شدم 
اسطوره بزرگ هنر، موســیقى و آواز ایران زمین و سفیر پر 
افتخار پارســى گویان جهان، استاد محمد رضا شجریان در 
اربعین سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهللا الحسین (ع)، 
رخــت انا الیه راجعون بر تن کرد، تن خاکى را به خاکیان و 

جان و دل را به افالکیان سپرد و از میان ما پرکشید.
همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در پیامى درگذشت 

این هنرمند پیشکسوت را تسلیت گفت.
در بخشــى از پیام ســیدعباس صالحى چنین آمده است؛ 
درگذشــت ترنم ماندگار ایران اســتاد محمدرضا شجریان 

موجب تأثر و تأسف عمیق شد.
شجریان نماى موســیقى اصیل ایرانى و از نمادهاى هویت 
هنرى این ســرزمین است. وجوه متنوع استاد فقید، در کنار 
هوشمندى کم  نظیر او در انتخاب مناسب از گنجینه گرانبهاى 
شعر و ادب فارســى، آواز و موسیقى او را جاودان و نامیرا 

ساخت.
به دنبال درگذشت محمدرضا شجریان بسیارى از هنرمندان 
به ویژه در عرصه موســیقى با انتشار پیام هایى در صفحات 
خود در شبکه هاى اجتماعى، درگذشت این هنرمند فقید را 

تسلیت گفتند.
کیهان کلهر، نوازنده شناخته شده کمانچه و از دوستان زنده یاد 
محمدرضا شــجریان با انتشار تصویرى سیاه سفر ابدى او را 
تسلیت گفت و در پیامى کوتاه نوشت: جان از تن آواز رفت.

همچنین علیرضا قربانى، خواننده به دنبال درگذشــت زنده 
یاد محمدرضا شــجریان با انتشــار تصویرى از این هنرمند 
پیکشسوت در عرصه موسیقى ایرانى، نوشت: استاد شجریان 

عزیز همیشه در قلبمان باقى خواهى ماند.
محمــد اصفهانى، خواننــده نیز با انتشــار پیامى در صفحه 
اینستاگرام خود، نوشت: من از تو صبر ندارم که بى تو بنشینم. 
کسى دگر نتوانم که بر تو بگزینم. استاد، صداى بى نظیر شما با 
اشعار بى نظیرى عجین شده که همواره در ما زندگى مى کند. 
این مفارقت را تسلیت نمى گویم، چون شجریان مدت هاست 

که در مقام حضور متمکن است. 
ساالر عقیلى، خواننده نیز با انتشار صداى محمدرضا شجریان 
در صفحه اینستاگرام خود نوشت: رفتى و رفتن تو آتش نهاد 
بر دل. مرغ سحر، بزرگ مرد آواز و موسیقى و فرهنگ ایران، 
یادت گرامى ... تســلیت به خانواده محترم استاد شجریان و 

مردم سرزمینم.
علــى اکبر شــکارچى، نوازنده کمانچه و آهنگســاز نیز در 
یادداشــتى، درگذشت خسروى آواز ایران را اینگونه تسلیت 
گفته است؛ دریغ و درد که خبر مرگ استاد شجریان را بر قلم 
و بر زبان مى آورم. نوع موسیقى و نبوغى که در ذات او بود، 
به گونه اى در تاریخ رقم خورده اســت که مرگ و زندگى را 
بهم درآمیخته. اطمینان دارم: اندیشه و آوازش، تا انسان زنده 
است، بهترین پناهگاه درتمام تنگناهاى زندگى وسور و سوگ 

بشر است.
بدرود... اى دلیــر مرد نغمه خوان و نغمه پــرداز. بدرود ... 
اى خالق امید و نشــاط. بدرود...اى آموزگارصبورى وپاکى. 

بدرود...اى بانگ بلند طلب وپایدارى. بدرود... بدرود.

رئیس دفتر رئیس جمهور تحریم هاى جدید آمریکا را نشانه ناکامى 
مجموعه سیاست هاى این کشور در قبال ایران خواند و تاکید کرد: 
این تحریم ها حاکى از اســتیصال سران کاخ سفید از محقق نشدن 
اهداف ســراب آلوده اى است که مدت هاســت روى آن تبلیغات 

کرده اند.
به گزارش ایرنا ، محمود واعظى با اشــاره به شکست هاى متوالى 
دولت ترامــپ در مواجهه با ایران، گفت: دولت ترامپ تمام توان 
خود را در ســه ســال اخیر براى ضربه زدن به ملت ایران به کار 
گرفت و از کنفرانس ورشــو گرفته تا تالشــهاى اخیر این کشور 
در شوراى امنیت همه تالشهاى شان با شکست مواجه شده است.

وى افــزود: تحرکات خصمانه و ظالمانه آمریکایى ها اگرچه مردم 
کشــورمان را به زحمت انداخته و ســبب ایجاد فشار و دشوارى 
براى آنها شــده اما به هیچ یک از اهداف تعیین شده نرسیده است. 

آنها با فشــار اقتصادى سنگین به دنبال تسلیم ملت ایران بودند اما 
ناکام ماندند. تالش هاى آنان براى فعال ســازى مکانیســم ماشه و 
بازگرداندن تحریم هاى سازمان ملل نیز در پى مجموعه فعالیت هاى 
موثر دیپلماتیک ایران، با شکست مواجه شد و بیش از همیشه خود 

را در جامعه بین الملل تنها دیدند.
رئیس دفتر رییس جمهورى خاطرنشــان کرد:  این شکست هاى 
پى درپى اعتبار دولت ایاالت متحده را به طرز بى سابقه اى خدشه دار 
کرده و تحریم هاى اخیرا این کشور یک اقدام نمایشى، براى تحت 

شعاع قرار دادن این بى اعتبارى است.
واعظــى تحریم  بانک هاى ایرانى از ســوى کاخ ســفید را کامال 
غیرقانونى، خالف قواعد بین الملل و آشــکارا ضدحقوق بشرى 
دانست و تاکید کرد:  با این حال این تحریم ها خللى در عزم و اراده 

دولت و ملت بزرگ ایران ایجاد نخواهد کرد.

وى ضمن مرتبط دانستن اقدامات ضدایرانى دولت آمریکا با صحنه 
انتخاباتى این کشــور، گفت: عملکرد بسیار ضعیف دولت آمریکا 
در بحران کرونا و همچنین ماجراجویى هاى دولت این کشــور در 
سیاست خارجى،  اقبال عمومى به ترامپ را به پایین ترین حد ممکن 
رسانده و بخشــى از تحرکات ضدایرانى این کشور ریشه در این 
واقعیت دارد. اغلب نظرسنجى ها و برآوردهاى افکار عمومى آمریکا 
از وضع نامناســب ترامپ نسبت به رقیبش حکایت دارد و همین 
باعث شده او تالش کند، با اقدامات نمایشى در سیاست خارجى از 
جمله در مواجهه با ایران، روى این ناکامى بزرگ سرپوش بگذارد.

رئیــس دفتر رئیس جمهور تالش هاى جدید آمریکا در دشــمنى 
با ملت ایران را نیز محکوم به شکســت خواند و اذعان داشــت:  
آمریکایى ها بــا اعمال تحریم به همه بانک هــاى ایرانى به دنبال 
قطع ارتباطات بانکى ایران با جهان و تحمیل فشــارهاى اقتصادى 

و معیشــتى بیشتر به مردم کشورمان هســتند، با این وجود دولت 
جمهورى اسالمى  همچون گذشته از راه هاى مختلف نیازمندى هاى 

کشور را تامین خواهد کرد
وى خاطرنشان کرد:  تحریم هاى جدید آمریکا ضد مردم ایران نشانه 
آشکارى براى درك رویکرد غیرانسانى کاخ سفید است،  نشانه اى 
بــراى اینکه جامعه جهانى بفهمد، در گرماگــرم مبارزه جهانى با 
پاندمى کرونا،  سران ریاکار آمریکا به هیچ یک از اصول اخالقى و 
قواعد حقوقى بین المللى پایبند نیستند و حاضرند براى نمایش هاى 
سیاسى داخلى، حتى در برابر تهیه غذا و دارو براى ملت ایران نیز 
مانــع ایجاد کنند. آنها البته به فضل الهى این بار هم به هدفشــان 
نخواهند رسیدو با تالشــهاى صورت گرفته و برنامه ریزى هاى 
انجام شــده ســعى در رفع موانع تجارت خارجى کشور داریم و 

همچون گذشته موفق خواهیم شد.

احمد مســجدجامعى عضو شوراى اســالمى شهر تهران و 
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمى در پیامى درگذشت استاد 
محمدرضا شــجریان را تسلیت گفت. متن پیام بدین شرح 
است:  ایران، سرزمین هنر و هنرمندان بوده و هست. در دوره 
ما، بســیارى از اصحاب شعر و هنر و اندیشه، درخشیده اند.

همه آنها در جایگاه رفیع خود، منزلتى درخور دارند و عزیزند 

و محترم. 
اســتاد محمدرضا شــجریان، یکى از جمع ایشان است که 
محضر بسیارى از پیشکســوتان روزگار خود را، به ویژه در 
حوزه شعر و آواز و موسیقى و خط و خوشنویسى، دریافت 
و با استعداد سرشار و پشتکار تحسین برانگیزش، از همه آنها 
به خوبى بهره برد و با تلفیقى از قدیم و جدید، ســنت هاى 

نوینى را پایه گذاشت و ماندگار کرد.
مردم دارى و میهن دوستى و توجه به گوهر انسانیت، در آثار 
ماندگار شــجریان، مثال زدنى است، چراکه هنر او آمیخته با 

زندگى مردم و راز و رمز ایرانیت بود.
شاگردان مستقیم و غیرمستقیم او، عرصه هنر و به ویژه آواز 
و موســیقى را دگرگون کردند. تأکید شــجریان بر انتخاب 

اشــعار فاخر از شاعران کهن و نوپرداز و روایت او در قالب 
موســیقایى به بســط و ماندگارى زبان و ادب فارسى، در 

روزگار معاصر بسى مدد رسانید.
درگذشت او، بى شک ضایعه اى جبران ناپذیر است. این غم 
و اندوه را به خانواده محترم شــجریان، خیل دوستدارانش و 

جامعه فرهنگ و ادب کشور تسلیت مى گویم.

واکنش رئیس دفتر رئیس جمهور به تحریم هاى جدید آمریکا

تحریم هاى جدید، نشانه استیصال ترامپ از شکست هاى پیاپى است

پیام تسلیت وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمى بمناسبت درگذشت استاد محمدرضا شجریان 

هنر او آمیخته با راز و رمز ایرانیت بود


