میالد امام حسن مجتبی(ع) کریم اهل بیت مبارک باد

سیاست

فرهنگ

پیامهای همدلی نصفجهان از
کواالالمپور تا فلورانس مبادله شد

در دیدار شهردار با رئیس آموزشوپرورش
شهریار مطرح شد

این روزها بازیگران دیپلماسی شهری
از همه قارههای جهان برای رد و بدل
تجربهها و اطالعات مفید در مقابله با
کرونا دست به کار شدهاند و با ارسال
پیام و نامهنگاری با شهرهای...
2

به مناســبت هفته معلم و یاد و خاطره
شهید اســتاد عالمه مرتضیمطهری و
هفته آموزش ،علیملکی ،شهردار اندیشه
به همراه بهزادکاویانــی ،نایب رئیس و
صادقجعفری ،عضو شــورای اسالمی
6
شهر اندیشه از رئیس آموزش...
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واکاوی یک انصراف که قالیباف
را یک گام از بقیه جلوتر برد   

سودآوری بورس
تا کی ادامه خواهد داشت؟

تا پایان  99یا تا انتهای
دولت فعلی!
علی کاشمری
یک متخصص اقتصاد مالی

بنیامین:
ببخشید
naslfarda
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naslefardanews

پل خواجو
نورپردازی میشود

ممنون از آنهایی که
قدرعلی آقای ما را
میدانند
4
WWW. NASLEFARDA.NET

وقوع زلزله در بحران کرونا پایتخت را به وحشت انداخت

سرداروصندلی
نزدیکترشدند

شبترسناکتهران

مدیــرکل ارتباطــات و امور بین
الملل شــهرداری اصفهان گفت:
به مناسبت روز جهانی پرستار ،شهر
اصفهان نیز همزمان با شهرهای عضو
مجمع شهرداران آسیایی...
8
 2000تومان

پیشنهاد نسل فردا برای  شکست
روزهای کرونایی

از طرف سایت تخصصی
تئاتر در ایران چند نمایش
در اختیار عموم جهت خرید
و دانلود قرار گرفت
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در خانه تئاتر ببینید
مهر :ســه فیلمتئاتر «آشــویتس
زنــان»« ،فرمالیته» و «کرونوس»
با توجه به ادامه داربــودن بحران
کرونا و لزوم در منزل ماندن مردم
دراختیارعالقــه مندان بــه تئاتر
قرارگرفت .گروه تئاتر ســه گانه به
سرپرستی علی صفری پس از شیوع
بیماری کرونــا و تعطیلی طوالنی
مدت تمامی ســالنهای نمایشی،
ســه نمایش از آثار پیشــین خود
را به صورت فیلمتئاتــر در اختیار
مخاطبان قرار داده است« .آشویتس
زنــان»« ،فرمالیته» و «کرونوس»
نمایشهایی هســتند کــه عالقه
منــدان میتوانند در ایــن ایام به
تماشای آنها بنشینند.
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پیشبینی جدید درباره وضعیت بورس تا پایان ۹۹

بورس در بورس

ادامه در صفحه5

بازار سهام در پنج روز معامالت دو هفته گذشته متفاوت با دیگر هفتههای سال  ۹۹به معامالت خود ادامه
داد ،شاخص بورس از روز دوشنبه وارد فاز اصالحی شد که این اصالح در روز چهارشنبه شتاب بیشتری
را نسبت به دو روز گذشته معامالت خود تجربه کرد .شاخص بورس در معامالت هفته گذشته  ۹۹هزار و
 ۸۰۱واحد افزایش داشت؛ شاخص کل در پایان روز چهارشنبه ( ۱۰اردیبهشت ماه) با عدد  ۸۷۸هزار و ۱۲۲
واحد به معامالت پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه ( ۱۷اردیبهشتماه) به عدد  ۹۷۷هزار و  ۹۲۳واحد
رسید .در پنج روز معامالتی هفته گذشته بورس نمادهای...

کرونوس

3

حق و حقوق کارگران نباید نادیده گرفته شود
3
فرمالیته

مربی پیشین آبی پوشان :خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس
بازی با افکار عمومی است

واگذاری؟! وعده تکراری تو خالی

مربی پیشین آبی پوشان گفت :خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس اص ً
ال عملی نیست و مطرح کردن
دوباره آن بازی با افکار عمومی است .محمد خرمگاه اظهار داشت :اگر واقعاً قرار بود استقالل و پرسپولیس
به بخش خصوصی واگذار شود تا به حال بارها این اتفاق افتاده بود .چیدن اتفاقات گذشته کنار هم نشان
میدهد ارادهای برای این منظور نیست و طرح دوباره آن هم بازی با افکار عمومی است .با این که تنها راه
نجات این دو تیم واگذاری به بخش خصوصی میباشد ،اما اینبار هم این اتفاق روی نخواهد داد .وی اضافه
کرد :این سناریوی تکراری اینبار هم تکرار میشود...
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آوازه خوان خیابان منتهن

از «ملکه» تا «ماجرای نیمروز» مرور میشود

آثارسینماییمحسنروزبهانی
در شبکه «نمایش»
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در دیدار سردار مهماندار با دکتر والیتی انجام شد

قدردانی راهنمایی و رانندگی
تهران بزرگ از مدافعان سالمت

برخورد پلیس با نقض کنندگان
قرنطینه در کشورهای مختلف
با شیوع ویروس کرونا و آغاز قرنطینه
خانگی ،نیروهای پلیس در کشورهای
مختلف روشهای تنبیهی متفاوتی را
برای ناقضان قرنطینه در نظر گرفتهاند،
از جریمه نقدی در روسیه تا کتک زدن به
وسیله باتوم در هندوستان ،حتی یک مقام
کنیایی پا را از این فراتر گذاشته و در تصویر
منتشر شده از این کشور شالق به دست با
ناقضان قرنطینه برخورد میکند.در تصاویر
برخورد نیروهای پلیس در سراسر جهان
را با ناقضان قرنطینه خانگی را مشاهده
میکنید.

آشویتس زنان
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منبع :مهر

تا پایان سال  ۹۹یا حداکثر تا پایان
کاردولت فعلی بــورس همچنان پر
رونق و ســودآورتر از ســایر بازارها
خواهد بود؛ میپرســید چرا؟ چون
افزایش رونق در بازار بورس در حال
حاضر بســیار به نفع دولت اســت،
از آن لحاظ که ســهام بســیاری از
شــرکتهای دولتی را که دولت در
نظر دارد به بورس وارد کند و از طرفی
سهام عدالت را که بخشی از بنگاههای
آن در بورس وجود داشتهاند ارزش
سهامشان باالرفته و دولت عملکرد
خود را در خصــوص افزایش ارزش
سهام عدالت مثبت نشان خواهد داد.
البته قبل از هر نکته ایی باید یادآور
شــد که مردم و تازه واردها دست به
حرکات هیجانی نزنند ،به شــایعات
توجه نکننــد ،تحلیلهای بنیادی و
تکنیکال را فرابگیرنــد ،داراییهای
خود را برای ورود به بورس نفروشند
و سبد متشــکل از ســهامهایی با
ریسکهای مختلف تشکیل دهند.
در سرراســتترین و ســادهترین
تعریف رشــد اقتصــادی ،نیازمند
ســرمایهگذاری و ســرمایهگذاری
نیازمند تأمین مالی است .به همین
منظور بورس اوراق بهادار به عنوان
یک بازار مالی شــفاف و برخوردار از
پشتوانه محکم قانونی یکی از بهترین
گزینهها برای تأمیــن مالی بنگاهها
بشمار میرود .به عبارتی بازار بورس
و چرخه اقتصــادی هر دو میتوانند
منجر به تقویــت یکدیگر و بالعکس
در مواقع بحرانــی منجر به تضعیف
یکدیگر در بلندمدت شوند .از طریق
فعالیت در بورس میتــوان فرآیند
تشکیل ســرمایه را ســرعت داد و
منابع مالی را از طریق پساندازهای
کوچک و بزرگ به ســوی مصارف و
نیازهای سرمایهگذاری در بخشهای
مولد اقتصادی حرکــت داد .بر این
اســاس در یک اقتصــاد متعادل و
پویا میتوان از این طریق از حرکت
سرمایههای کوچک و بزرگ بهسوی
فعالیتهای غیرمولد (خرید طال ،ارز
و  )...جلوگیری کــرد؛ به طور مثال
ســهام عدالت .این آزادسازی یک
اتفاق خوب در اقتصاد میتواند باشد،
به ویژه آنکه به دو طریق مســتقیم
و غیرمســتقیم انجام میپذیرد .اما
باید ببینیم وضعیت شــرکتهایی
کــه سهامشــان بــه مــردم داده
میشود چطور است .اگر بنگاههای
ورشکستهای باشند ،عایدی خاصی
به مردم نمیرسد ،ولی بالعکس اگر
بنگاههای پر رونقی باشــند به نفع
همه خواهد بود .ســهام عدالت وزنه
سنگینی بر عهده دولت بود که از آن
رها میشود ،ولی باید در نظر بگیرد
که سنگینی آن به دوش مردم نیفتد.
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همزمان با شهرهای عضو مجمع
شهرداران آسیایی و به مناسبت روز
جهانی پرستار

نقش اثرگذار معلمها
در تعلیم و آموزش

دیپلماسی در روزهای
کرونایی با آرزوهای
پساکرونایی

یادداشت

استانها

ورزش

آخر

