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ریشه های تورم در اقتصاد ایران
محمد کوثری 

 اگرچه انتظارات تورمی و تحوالت پولی نقش بسزایی در روند 
متغیر کلیدی نرخ تورم ایفا می کنند اما به دلیل سلطه مالی در اقتصاد، 
عملکرد سیاست گذار پولی را به هیچ عنوان نمی توان مستقل از 
سیاست گذار مالی دانست. در شرایطی که در دنیا به موضوع کنترل 
تورم به عنوان مسئله ای ساده و قابل حل نگاه می شود و به جز تعداد 
انگشت شماری اکثریت کشورها سال هاست که تورم های زیر پنج 

درصد را تجربه می کنند ...

 چین ایران را 
پر خطر می داند!

 بانکهــای چیــن از ارائــه هــر گونــه خدمــات بانکی 
بــه ایــن کشــورهای پرخطر،نظیــر ایــران منع شــده 

. ند ا
ــمالی،  ــره ش ــور ک ــار کش ــران چه ــز ای ــه ج   ب
ــورها  ــن کش ــزو ای ــوریه ج ــا و س ــودان، کوب  س

می باشند. 

چرا غ معامالت ملک در 
بورس کاال روشن شد

 بــا شــروع معامــات دیــروز در بــورس کاالی ایران، 
ــد  ــهر جدی ــع در ش ــاری واق ــد تج ــاب واح ــک ب ی
ــا  ــه ب ــت ک ــی رف ــازار فرع ــوی ب ــس روی تابل پردی
ثبــت نهایــی معامله نخســتین ملــک در بــورس کاال، 
پرونــده ای جدیــد در معامــات بازار ســرمایه کشــور 

بــاز شــد. صفحه2

  محمد اسامی،وزیر راه و شهرسازی دیروز گفت:
 کسانی که دارای واحد های مسکونی خالی یا طرح های نیمه تمام هستند اگر واحد خود را در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار دهند، زمین مرغوب شهری می دهیم تا مجددا ساخت و ساز کنند.

  گفتنی است در تهران ۵۳۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد.

@AsiaNewsTV2
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 استارت آپی برای فروش مستقیم تولیدکننده بازار  خاموش 
و خرید زیر قیمت مصرف کننده
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رفع چالش یکی از مشکالت تایر با نانومواد
محــل  چســبندگی  افزایــش  منظــور  بــه 
بلــت ســیمی در تایــر خودروهــا یکــی از 
ــکاری  ــا هم ــی ب ــش خصوص ــرکت های بخ ش
ــش  ــو چال ــاوری نان ــعه فن ــژه توس ــتاد وی س
نــوآوری بــا عنــوان »چالــش کاهــش جدایــش 
ــش  ــتیکی و افزای ــزه الس ــزی از آمی ــیم فل س
ــا  ــر TBR ب ــِت تای چســبندگی آن در محــل بل

اســتفاده از نانومــواد« را برگــزار می کنــد.
فنــاوری  و  نــوآوری  چالش هــای  ادامــه  در 
نانــو بــا هــدف توســعه راهکارهــای حــل 
ــه  ــای فناوران ــع نیازه ــی و رف مشــکالت صنعت
ــده  ــد کنن ــرکت های تولی ــی از ش ــور، یک کش
تایــر خــودرو بــا همــکاری ســتاد ویــژه توســعه 
فنــاوری نانــو اقــدام بــه برگــزاری یــک چالــش  
www.( آی چلنــج  پلتفــرم  در  نــوآوری 

به دنبــال  آن  در  و  کــرده   )ichallenge.ir
توســعه راهکارهایــی مبتنــی بــر فنــاوری 
ــت  ــش چســبندگی محــل بل ــرای افزای ــو ب نان

ــت. ــیمی اس س
یکــی از مشــکالت نــاوگان حمــل بــار و مســافر 
در ســال های قبــل دشــواری نصــب تایــر 
به علــت اســتفاده از تیــوب و فــالپ بــود. 
عــالوه بــر ایــن موضــوع وزن مجموعــه محــور، 
رینگ هــای فــوالدی و تایرهــا نیــز ســبب بــاال 
رفتــن وزن خــودرو و کاهــش ظرفیــت حمــل 
بــار و مســافر می شــوند. بــه منظــور رفــع 
 TBR ــای ــد تایره ــل جدی ــکالت نس ــن مش ای
تمام ســیمی یــا »تایرهــای رادیــال« بــرای 
اســتفاده در انــواع وســایل حمــل بــار و مســافر 

ــد. ــازار ش وارد ب
در ســاخت ایــن گونــه تایرهــا از الیــاف نخــی 
ــی  ــش برنج ــا روک ــوالدی ب ــیم های ف ــا س ی
امــکان  تولیدکننــده  بــه  و  شــد  اســتفاده 
از خــواص فیزیکــی  بهینه ســازی بســیاری 
مــدول  ســفتی،  اســتحکام،  ماننــد  تایــر 
ــاختار را  ــی س ــداری و یکنواخت ــی، پای کشش

. هنــد می د
در ایــن راســتا ایــن شــرکت بــا همکاری ســتاد 

ویــژه توســعه فنــاوری نانــو بــه دنبــال توســعه 
ــاوری  ــر فن ــی ب ــی مبتن ــا و روش های راهکاره
ــت  ــش چســبندگی محــل بل ــرای افزای ــو ب نان
ــا  ــا ی ــه نانوفیلره ــه  طوری ک ــت؛ ب ــیمی اس س
ــد  ــزه بتوانن ــای موجــود در آمی نانوکامپوزیت ه
ــا ســطِح پوشش داده شــده ســیم برهم کنــش  ب
ــث  ــی باع ــد عرض ــاد پیون ــا ایج ــا ب ــد ی دهن

افزایــش اســتحکام فصــل مشــترک شــوند.
چالش هــای  دبیرخانــه  اعــالم  بنابــر 
شــرکت های  نانــو  نــوآوری  و  فنــاوری 
دانش بنیــان، دانشــجویان و اعضــای هیــات 
علمــی دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها و ســایر 
ــخ  ــا تاری ــد ت ــاوران عالقمن ــگران و فن پژوهش
۱۵ شــهریورماه فرصــت دارنــد طــرح مفهومــی 

ــال  ــش ارس ــه چال ــه دبیرخان ــود را ب ــه خ اولی
ــد. کنن

پــس از اتمــام مهلــت ثبــت طرح هــا و غربــال 
ــوری(، داوری  ــه غیرحض ــی اولی ــا )ارزیاب آن ه
و  انجــام خواهــد شــد  حضــوری طرح هــا 
ســرانجام طرح هــای برگزیــده بــه مرحلــه 
ــه  ــدگان مرحل ــت. برگزی ــد یاف دوم راه خواهن
ــا  ــد داشــت ت ــاه فرصــت خواهن نخســت، ۳ م
ضمــن تکمیــل مســتندات فنــی و اقتصــادی، 
یــک »نمونــه آزمایشــگاهی« مطابــق بــا طــرح 
اولیــه خــود بســازند یــا نمونــه اولیــه خــود را 
ــده در  ــد. شــرکت کنندگان برگزی ــل کنن تکمی
ــش  ــه دوم چال ــان مرحل ــه اول، در جری مرحل
)ســاخت نمونــه آزمایشــگاهی( بــه صــورت گام 

ــا ســقف ۷  ــا پیشــبرد طــرح خــود ت ــه گام ب ب
ــامل  ــی ش ــهیالت حمایت ــان تس ــون توم میلی
از  اســتفاده  اعتبــار  و  نقــدی  کمک هزینــه 
ــو  ــاوری نان ــگاهی فن ــبکه آزمایش ــات ش خدم
ــرد.  ــد ک ــت خواهن ــه دوم دریاف ــی مرحل را ط
دریافــت تاییــد فنــی نمونه هــای اولیــه در 
ــتندات  ــل مس ــه تکمی ــوط ب ــه من ــن مرحل ای
آزمون هــای  نتایــج  ارائــه  و  آزمایشــگاهی 
تعییــن شــده خواهــد بــود. برنــده نهایــی 
چالــش عــالوه بــر جوایــز نقــدی ۳۰ میلیــون 
حمایت هــای  ســایر  از  می توانــد  تومانــی، 
ــاوری  ــعه فن ــژه توس ــتاد وی ــازی س تجاری س

ــود. ــد ش ــو بهره من نان

ریشه های تورم در اقتصاد ایران
 محمد کوثری  

ــد  ــزایی در رون ــش بس ــی نق ــوالت پول ــی و تح ــارات تورم ــه انتظ اگرچ
ــی  ــل ســلطه مال ــه دلی ــا ب ــد ام ــا می کنن ــورم ایف ــرخ ت ــدی ن ــر کلی متغی
ــوان  ــوان نمی ت ــچ عن ــه هی ــی را ب ــرد سیاســت گذار پول در اقتصــاد، عملک

ــت. ــی دانس ــت گذار مال ــتقل از سیاس مس
در شــرایطی کــه در دنیــا بــه موضــوع کنتــرل تــورم بــه عنــوان مســئله ای 
ــماری  ــداد انگشت ش ــز تع ــه ج ــود و ب ــگاه می ش ــل ن ــل ح ــاده و قاب س
اکثریــت کشــورها سال هاســت کــه تورم هــای زیــر پنــج درصــد را 
ــل  ــن تبدی ــی مزم ــه معضل ــران ب ــئله در ای ــن مس ــد، ای ــه می کنن تجرب
ــوص در  ــه خص ــت. ب ــرار داده اس ــعاع ق ــت ش ــاد را تح ــه اقتص ــده ک ش
یکــی دو ســال اخیــر کــه رونــد فزاینــده قیمت هــا در بازارهــای مختلــف 
ــده  ــل ش ــه اقشــار کشــور تبدی ــای هم ــن دغدغه ه ــی از اصلی تری ــه یک ب
ــه قــدری شــتاب گرفتــه کــه  اســت. افزایــش ســطح عمومــی قیمت هــا ب
حتــی در خریدهــای روزمــره نیــز بــه خوبــی ملمــوس اســت و طنــز تلــخ 
ــت  ــه واقعی ــا ب ــت کااله ــدن از قیم ــا ش ــرای جوی ــا االن؟« را ب »االن، ی
تبدیــل کــرده اســت. تــورم بــه همــراه تمامــی اثــرات مخــرب اقتصــادی و 
اجتماعــی آن در حــال پیــش روی اســت و فواصــل طبقاتــی را روز بــه روز 
ــده  ــت نگران کنن ــن وضعی ــدن ای ــد آم ــر پدی ــا مقص ــد. ام ــتر می کن بیش

کیســت؟
بایــد پذیرفــت کــه تــورم پدیــده ای پولــی اســت و افزایــش کل هــای پولــی 
ــای  ــا آن ظرفیت ه ــب ب ــه متناس ــی ک ــی( در حال ــی و نقدینگ ــه پول )پای
ــورم اســت. امــا از  تولیــد شــکل نگیــرد، مهمتریــن عامــل ایجادکننــده ت
ــزی مســئول  ــک مرک ــه بان ــه اگرچ ــت ک ــد پذیرف ــم بای ــل ه طــرف مقاب
اجــرای سیاســت های پولــی اســت، در ایــران کنتــرل ابزارهــای ایــن نــوع 
ــی نیســت  ــار سیاســت گذار پول ــل در اختی ــه طــور کام سیاســت گذاری ب
کــه باعــث می شــود پــای  سیاســت گذار بودجــه ای هــم بــه معضــل تــورم 
ــاز شــود و یکــی از اصلی تریــن دالیــل مزمــن بــودن تــورم در ایــران را  ب
رقــم بزنــد. بــرای مثــال ناکارامــدی در نظــام بودجه ریــزی، سیاســت های 
و  عامه پســند  سیاســت های  رانت هــا،  انحصــارات،  نابه جــا،  حمایتــی 
ــه  ــود ک ــی می ش ــزرگ مال ــای ب ــب ناترازی ه ــه موج ــابه هم ــوارد مش م

نتیجــه آن هــا در نهایــت فشــار بــه بانــک مرکــزی خواهــد بــود.
بــه عبــارت دیگــر  ســلطه مالــی سیاســت گذار بودجــه ای بــر سیاســت های 
ــده  ــل ش ــداول تبدی ــادی و مت ــی ع ــه روال ــور ب ــاد کش ــی در اقتص پول
اســت و جبــران کســری بودجــه بــه طــور معمــول بــه صــورت مســتقیم 
ــم  ــاله مه ــود. مس ــن می ش ــزی تأمی ــک مرک ــع بان ــتقیم از مناب و غیرمس
ــی  ــکالت برخ ــه مش ــود دارد ب ــی وج ــرل نقدینگ ــه در کنت ــری ک دیگ
ــق  ــه خل ــود ک ــوط می ش ــی مرب ــبکه بانک ــی ش ــور کل ــه ط ــا و ب بانک ه
نقدینگــی را از طــرق مختلــف و بعضــاً ناســالم در پــی دارد. اصــالح نظــام 
ــر  ــف ب ــای مختل ــت در نهاده ــا اس ــه مدت ه ــوده ک ــئله ای ب ــی مس بانک
روی آن کار می شــود و هــر چنــد کــه بخش هایــی از آن توســط مقامــات 
ــف  ــل مختل ــه دالی ــا ب ــت، ام ــده اس ــی ش ــزی اجرای ــک مرک ــی بان نظارت

ــوز شــکاف وجــود دارد. ــوب هن ــه وضعیــت مطل ــا رســیدن ب ــوز ت هن
ــت های  ــود سیاس ــالح و بهب ــار اص ــه انتظ ــش از آنک ــاید پی ــن ش بنابرای
ــر اصــالح ســاختاری  ــه فک ــدا ب ــد ابت ــی و ارزی را داشــته باشــیم بای پول
ــزار  ــال اب ــرای مث ــی باشــیم. ب ــر سیاســت های پول ــت ب ــی دول ســلطه مال
نــرخ بهــره یکــی از ابزارهــای مهــم و مــدرن سیاســت گذاری پولــی اســت 
ــرد. ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــا م ــر دنی کــه در بانک هــای مرکــزی معتب

ــای  ــه بدهی ه ــم دارد: اول اینک ــودن آن دو پیش شــرط مه ــد ب ــا کارام ام
ــدار داشــته باشــد و دوم اینکــه سیســتم بانکــی  ــی پای ــد حالت ــت بای دول
بایــد ســالم باشــد. اگــر شــرط اول فراهــم نباشــد افزایــش نــرخ بهــره بــار 
ــرار  ــرط دوم برق ــر ش ــد و اگ ــش می ده ــت را افزای ــای دول ــی بدهی ه مال
ــذاری  ــه اثرگ ــه در نتیج ــد ک ــی می یاب ــا فزون ــی بانک ه ــد زیان ده نباش

ــد. ــه رو می کن ــش روب ــا چال ــن سیاســت  را ب ای
عــالوه بــر مــوارد و موضوعــات ذکــر شــده در بــاال، نقــش انتظــارات نیــز 
ــی و  ــخت سیاس ــرایط س ــت. ش ــگ اس ــورم پررن ــدن ت ــود آم ــه وج در ب
بــه  دسترســی  از  تــرس  و  خارجــی  روابــط  چالش هــای  تحریم هــا، 
ــی و مــوارد  ــه گــروه اقــدام مال کاالهــای وارداتــی در آینــده، نپیوســتن ب
مشــابه آن بــه طــور کلــی تأثیــر فزاینــده ای بــر انتظــارات تورمــی 
ــد  ــی بای ــت گذار پول ــوص سیاس ــه خص ــت گذارها ب ــه سیاس ــته اند ک داش
ــازی  ــد. شفاف س ــتفاده کنن ــرل آن اس ــرای کنت ــود ب ــوان خ ــام ت از تم
ــرای  ــداوم در اج ــت ها و ت ــازی سیاس ــار شفاف س ــا در کن ــار و داده ه آم
وعده هــا می توانــد بــه اعتبــار سیاســت گذار کمــک کــرده و کنتــرل 

ــد. ــهیل کن ــارات را تس انتظ
ــی  ــارات تورم ــث انتظ ــدای از بح ــورم ج ــش ت ــه افزای ــوع، اگرچ در مجم
ــی  ــول ناش ــردش پ ــرعت گ ــش س ــی و افزای ــده نقدینگ ــد فزاین از رش
می شــود امــا بــه دلیــل ســلطه شــدید مالــی در اقتصــاد ایــران، 
ــتقل از  ــوان مس ــوان نمی ت ــچ عن ــه هی ــی را ب ــت گذار پول ــرد سیاس عملک
سیاســت گذار بودجــه ای دانســت و حتــی می تــوان ادعــا کــرد کــه نقــش 
ــل  ــاده و قاب ــری س ــه ام ــورم ب ــرل ت ــر اســت. کنت ــی کمــی پررنگ ت دوم
حــل در دنیــا تبدیــل شــده و راه رســیدن بــه آن آزمــوده شــده اســت امــا 

ــد. ــف می خواه ــطوح مختل ــخ در س ــدی و راس ــی ج عزم
ــه،  ــری بودج ــران کس ــام جب ــالح نظ ــی،   اص ــه پول ــد پای ــرل رش کنت
اصــالح ســاختاری نظــام بانکــی، اصــالح ســاختار مخــارج دولــت، پرهیــز 
ــال  ــز از اعم ــی، پرهی ــتم بانک ــه سیس ــتوری ب ــف دس ــل تکالی از تحمی
ــذف  ــر،   ح ــای دیگ ــوی نهاده ــت از س ــه دول ــروری ب ــی غیرض ــار مال ب
رانت هایــی مثــل ارز ارزان قیمــت یــا حوالــه قیــر بــه پیمانــکاران و 
بســیاری مــوارد مشــابه الزمــه دســتیابی بــه یــک هــدف تورمــی معقــول 
 هســتند و اجــرای آن هــا نیــاز بــه کمــک و همدلــی تمامــی ارکان 

سیاست گذاری دارد.
ایِبنا منبع: 

بهداشـتی  معـاون  بویراحمـد  و  ایسـنا/کهگیلویه 
دانشـگاه علوم پزشـکی یاسـوج گفـت: پیش بینی 
مـی شـود کـه وضعیـت کرونـا در ماه هـای آبـان 
و آذر کـه آنفلوآنـزا بیشـتر اسـت، در ایـن اسـتان 

وخیـم تر شـود.
»محمد مهدی بانشـی« در گفـت و گو با خبرنگار 
ایسـنا افـزود: پیـش بینـی مـی شـود با توجـه به 
اینکـه در فصل سـرما بیماری های سـرماخوردگی 
و شـبه آنفلوآنـزا افزایـش می یابـد، وضعیت کرونا 

در ماه هـای آبـان و آذر وخیـم تر شـود.
وی اظهارکـرد: تشـخیص این دو بیمـاری با توجه 
بـه شـباهتی کـه به هـم دارند، از همدیگر سـخت 
اسـت و مـردم نیـز بـا توجـه بـه سـرد شـدن هوا 
بیشـتر در فضاهـای سـر بسـته قـرار مـی گیرنـد 
کـه با ایـن وضعیت انتقـال بیماری بیشـتر خواهد 
شـد. البتـه کرونا تاکنـون خیلی از پیـش بینی ها 
از جملـه اینکـه پیش بینی می شـد کـه کرونا در 
فصـل تابسـتان قطـع شـود امـا محقـق که نشـد 

وضعیـت بدتـر هم شـد، را برهم زده اسـت.
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی یاسـوج 
اسـتان  در  اینکـه  بیـان  بـا  کـرد:  خاطرنشـان 
کهگیلویـه و بویراحمـد عوامـل متعـددی وجـود 
مـی  بیشـتر  را  کرونـا  احسـاس خطـر  کـه  دارد 
کنـد، افـزود: یکـی از ایـن عوامـل عروسـی هـای 
متعـددی کـه طـی دو هفتـه اخیـر برگزار شـدند 
کـه بـه نظـر مـی آید تـا دو سـه هفته آینـده باید 
سـیر افزایشـی کرونا را در اسـتان داشـته باشـیم 

بنابرایـن الزم اسـت کـه مراسـم عروسـی و عـزا 
بیشـتر کنتـرل شـوند.

بانشـی تصریـح کرد: درمـان کرونـا داروی خاصی 
نـدارد امـا داروهایـی کـه برای ایـن بیمـاران الزم 
اسـت بـه انـدازه کافـی وجـود دارد و تجهیـزات 

بـرای پرسـنل نیـز داریم.
وی ادامه داد: در مجموع رعایت دسـتورالعمل های 
بهداشـتی در این اسـتان نسبت به سـایر استان ها 
بهتـر اسـت امـا مشـکل اصلی کـه هم اکنـون در 
اسـتان وجـود دارد تاکسـی هـای دورن شـهری 
اسـت کـه دسـتورالعمل ها را رعایت نمـی کنند و 
حـدود ۶۰ درصـد از مردم پروتکل های بهداشـتی 
را رعایـت می کننـد. مابقی اماکـن و مراکز حدود 
۸۰ درصـد دسـتورالعمل های بهداشـتی را رعایت 

مـی کنند.
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی یاسـوج 
عنـوان کرد: تاکسـی های درون شـهری باید سـه 
نفـر مسـافر سـوار کننـد امـا متاسـفانه چهـار نفر 
و بعضـا پنـج نفـر سـواری مـی کننـد، از ماسـک 
هـم اسـتفاده نمی کننـد و در رابطه بـا ضدعفونی 

دارند. مشـکل 
بانشـی تاکیـد کـرد: از مردم اسـتان انتظـار داریم 
کـه در تجمعـات، مهمانی هـا، عروسـی ها و عـزا و 

مجالـس ترحیم حضـور پیـدا نکنند.
اینکـه  ایـن سـوال مبنـی بـر  وی در پاسـخ بـه 
در صورتـی کـه مـردم اسـتان دسـتورالعمل های 
بهداشـتی را رعایـت نکننـد چـه اتفاقی مـی افتد، 

اظهارکـرد: در هـر مقطعی کـه دسـتورالعمل های 
بهداشـتی را رعایت نکنند و تجمعی داشته باشند، 
دو هفتـه بعـد اثـرات آن را در جامعـه مشـاهده 
خواهیـم کـرد و بـا یـک پیـک مواجه می شـویم.

معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی یاسـوج 
در رابطه با وضعیت اسـتفاده از ماسـک در سـطح 
اسـتان گفـت: ادارات و سـازمان های اسـتان بیش 
از ۹۰ درصد و در سـطح جامعـه حدود ۸۰ درصد 
از ماسـک اسـتفاده مـی کنند درصورتـی که  2۰ 
درصـد مابقـی رعایـت نکننـد و بـه کرونـا مبتـال 
شـوند در تـوان مراکز بهداشـتی و درمانی نیسـت 

کـه بـه آن ها خدمـات رسـانی کنند.

بانشـی افـزود: هر چقدر ترس از کرونا کمتر شـود 
رعایـت پروتکل هـا کمتـر می شـود و هرچه ترس 
از کرونـا بیشـتر شـود رعایـت دسـتورالعمل های 
بهداشـتی بیشـتر خواهـد شـد. متاسـفانه بعلـت 
اینکـه فـوت ناشـی از کرونا در این اسـتان نسـبت 
بـه سـایر نقـاط کشـور کمتـر بـوده تـرس مـردم 

کاهـش یافتـه و مـردم کمتـر رعایت مـی کنند.
وی بیـان کـرد: از ابتـدای شـیوع کرونا در اسـتان 
کهگیلویـه و بویراحمـد تاکنـون ۷۱ مـورد فـوت 
از  بیـش  و  ایـم  داشـته  بیمـاری  ایـن  از  ناشـی 
۴۰۰۰نفـر نیـز در ایـن اسـتان بـه کرونـا ویروس 

مبتـال شـدند.

قیمــت نفــت در معامــالت روز چهارشــنبه 
ــبت  ــا نس ــر نگرانیه ــت تاثی ــی تح ــازار جهان ب
بــه عــدم احیــای ســریع تقاضــا بــرای ســوخت 
در آمریــکا کــه کاهــش ذخایــر نفــت را تحــت 

ــرار داد، کاهــش یافــت. الشــعاع خــود ق
، بهــای معامــالت نفــت برنــت ۳۸ ســنت 
ــه ۴۵  ــت و ب ــش یاف ــد کاه ــادل ۰.۸ درص مع
ــید.  ــکه رس ــر بش ــنت در ه ــت س دالر و هش
ســنت   ۹ شــنبه  ســه  روز  شــاخص  ایــن 

ــت. ــش داش افزای
ــت  ــزاس اینترمدی ــت تگ ــالت وس ــای معام به
تغییــری  هــم  گذشــته  روز  کــه  آمریــکا 
درصــد   ۰.۶ معــادل  ســنت   2۵ نداشــت، 
ــه ۴2 دالر و ۶۴ ســنت در  ــت و ب کاهــش یاف

ــید. ــکه رس ــر بش ه
ــات  ــرکل تحقیق ــوکاوا، مدی ــی کیک هیرویوک
شــرکت نیســان ســکیوریتیز در ایــن بــاره 
ــا،  ــای تقاض ــون دورنم ــا پیرام ــت: نگرانیه گف
قیمتهــای نفــت را تحــت فشــار کاهشــی قــرار 
داده اســت بــه خصــوص کــه سرنوشــت بســته 
کمــک مالــی جدیــد آمریــکا هنــوز مشــخص 

مذاکــرات  و  نیســت 
ــکا و چیــن  تجــاری آمری
افتــاده  تعویــق  بــه 
اســت. امــا اخبــار مثبــت 
نفــت  ذخایــر  کاهــش 
شــد  باعــث  آمریــکا 
نفــت  قیمــت  کاهــش 
محــدود شــود. وی پیــش 

بینــی کــرد قیمتهــای نفــت در بحبوحــه 
ــد در  ــود دارن ــه وج ــادی ک ــیگنالهای متض س

بــازه محــدودی خواهــد مانــد.
ــکا روز  ــور آمری ــس جمه ــپ، ریی ــد ترام دونال
ــاری  ــرات تج ــرد مذاک ــالم ک ــنبه اع ــه ش س
ــال  ــه و در ح ــق انداخت ــه تعوی ــن را ب ــا چی ب
ــدارد. ــا چیــن ن ــه مذاکــره ب حاضــر تمایلــی ب

ــنبه  ــه ش ــوم روز س ــن پترولی ــه امریک موسس
ــه  ــکا در هفت ــت آمری ــر نف ــرد ذخای ــالم ک اع
کاهــش  بشــکه  میلیــون   ۴.۳ گذشــته 
میلیــون  بــه حــدود ۵۱2  و  کــرده  پیــدا 
ــم بســیار  ــن رق ــه ای ــیده اســت ک بشــکه رس
باالتــر از کاهــش 2.۷ میلیــون بشــکه ای 

شــده  بینــی  پیــش 
تحلیلگــران  ســوی  از 
رســمی  آمــار  بــود. 
روز  بعدازظهــر  ذخایــر 
منتشــر  چهارشــنبه 

شــد. خواهــد 
بــه  گــذاران  ســرمایه 
نشســت کمیتــه نظارتــی 
چشــم  پــالس  اوپــک  وزیــران  مشــترک 
دوختــه انــد کــه اواخــر روز چهارشــنبه برگــزار 
ــت  ــرور وضعی ــه م ــرار اســت ب ــی شــود و ق م
ــه  ــروه ب ــای گ ــدی اعض ــت و پایبن ــازار نف ب

ــردازد. ــد بپ ــش تولی ــق کاه تواف
ــرز  ــه رویت ــالس ب ــک پ ــع آگاه در اوپ دو منب
ــه  ــرخ پایبنــدی ایــن گــروه ب ــد ن اعــالم کردن
توافــق کاهــش تولیــد در ژوییــه حــدود ۹۵ تــا 
ــن تولیدکننــدگان  ــوده اســت. ای ۹۷ درصــد ب
بــا هــدف کاهــش ســطح ذخایــر جهانــی 
همزمــان بــا ســقوط تقاضــا، تولیدشــان را بــه 

ــد. ــی ســابقه ای محــدود کــرده ان ــزان ب می
ســخنگوی وزارت انــرژی روســیه اعــالم کــرد 

ــا  ــیه ب ــرژی روس ــر ان ــواک، وزی ــاندر ن الکس
وجــود مثبــت اعــالم شــدن تســت ابتــالی وی 
ــازی روز  ــت مج ــا، در نشس ــروس کرون ــه وی ب
چهارشــنبه کمیتــه نظارتــی مشــترک وزیــران 
اوپــک و غیراوپــک حضــور پیــدا خواهــد کــرد.

ــن،  ــن بی ــرز، در ای ــزارش رویت ــاس گ ــر اس ب
کابینــه عربســتان ســعودی توافــق بــا شــورون 
منطقــه  خصــوص  در  ســعودی  عربســتان 
حائــل میــان ایــن کشــور و کویــت را تصویــب 
ــر  ــه ه ــت ک ــعودی و کوی ــتان س ــرد. عربس ک
ــک هســتند، ســال گذشــته  دو از اعضــای اوپ
ــاله در  ــج س ــالف پن ــه اخت ــد ب ــق کردن تواف
خصــوص فعالیــت میدانهــای نفتــی مشــترک 
در منطقــه حائــل پایــان داده و اجــازه دهنــد 
ــه  ــج ک ــرا و خفی ــی وف ــای نفت ــد میدانه تولی
ــی اســت،  ــد جهان ــادل ۰.۵ درصــد از تولی مع
ــدان  ــت در می ــد نف ــود. تولی ــرگرفته ش ازس
وفــرا از اوایــل ژوییــه ازســرگرفته شــد. میــدان 
نفتــی وفــرا توســط شــرکت شــورون عربســتان 
ســعودی و شــرکت نفــت خلیــج کویــت اداره 

مــی شــود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد
پیش بینی وضعیت وخیم کرونا طی ماه های آبان و آذر در کهگیلویه و بویراحمد

قیمت نفت دوباره سقوط کرد
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ــن  ــرداد، چهاردهمی ــروز، ســه شــنبه 2۸ م دی
ــرکت  ــران ش ــاب کارگ ــراض و اعتص روز از اعت

ــود. ــه ب هپکــو در محوطــه کارخان
ــود  ــدام خ ــن اق ــل ای ــده دلی ــران، عم کارگ
را همچــون گذشــته، نبــود کار در شــرکت، 
معوقــات کارگــری و نارضایتــی از عملکــرد 

ــد. ــی کنن ــوان م ــران عن مدی
و  کارگــران هپکــو هنــوز حقــوق خــرداد 
ــرداد  ــد و م ــت نکرده ان ــود را دریاف ــاه خ تیرم
ــا  ــرار دارد، ب ــی خــود ق ــای پایان هــم در روزه
ایــن حســاب معوقــات کارگــران شــرکت هپکو 

ــود. ــی ش ــه م ــه ماه ــزودی س ب
آنگونــه کــه در خبرهــا آمــد و اســتاندار مرکــزی 
آنــرا تاییــد کــرد هپکــو در زمانــی کــه خــود را 
بــرای انتقــال بــه ایمیــدرو آمــاده مــی کــرد، بــا 
ــه ســازمان تامیــن اجتماعــی  ــت ب تصمیــم دول

واگــذار شــد.
ــو  ــاه در گفت وگ ــزی 2۱ مردادم ــتاندار مرک اس
بــا ایســنا در مــورد اقدامــات انجــام شــده بــرای 
ــذاری  ــس از واگ ــو پ ــت در هپک ــر وضعی تغیی
جدیــد، بیــان کــرد: در جلســه هفتــه گذشــته، 
تامیــن اجتماعــی  هیــات مدیــره ســازمان 
مصــوب کــرد کــه 2۰ میلیــارد تومــان بــه هپکــو 
داده شــود کــه ۱۰ میلیــارد تومــان بــرای حقــوق 
معــوق و ۱۰ میلیــارد تومــان برای ســایر نیازهای 
جــاری و بازپرداخــت ســنوات اســت، البتــه مقرر 
بــود که یکشــنبه هفتــه جــاری حقــوق پرداخت 
شــود کــه امــور مالــی آن در حــال انجام اســت و 
امیدواریــم ایــن دو مــاه حقــوق معــوق حداکثــر 
تــا پایــان هفتــه)2۴ مردادمــاه( پرداخــت شــود 
تــا مشــکالت کارگــران هپکــو هــم رفــع شــود.

ــزی  ــتاندار مرک ــه اس ــی ک ــام مهلت ــس از اتم پ
بــرای پرداخــت حقــوق اعــالم کــرده بود، ســعید 
فرخــی معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتاندار، هفتــه جــاری را زمــان پرداخــت 
ــا وجــود اینکــه  حقــوق عنــوان کــرد و امــروز ب
ــوق  ــوق مع ــوز حق ــتیم، هن ــه هس ــط هفت اواس

ــت. ــده اس ــت نش ــو پرداخ ــران هپک کارگ
خبرگــزاری ایســنا، بــرای بررســی آخریــن 
وضعیــت شــرکت هپکــو طــی تمــاس تلفنــی بــا 
رضــا عبدلــی رییــس شــورای اســالمی کار هپکو 
موفــق بــه صحبــت بــا وی نشــد، چراکــه او گفت 
در ســازمان تامیــن اجتماعــی در حــال پیگیــری 

پرداخــت حقــوق معــوق کارگــران اســت.
شــورای  رییــس  نایــب  رنجبــر  ابوالفضــل 
اســالمی کار هپکــو نیــز در خصــوص اعتــراض 
ــت:  ــنا گف ــه ایس ــرکت ب ــران ش ۱۴ روزه کارگ
ــتن کار  ــه نداش ــران ب ــی کارگ ــراض اصل اعت
ــال  ــت، در ح ــوق اس ــدن حق ــت نش و پرداخ
حاضــر حقــوق خــرداد و تیــر پرداخــت نشــده 
ــه ســال  ــوط ب ــوق مرب ــوق مع ــی حق و از طرف
۹۵ و ۹۶ بخشــی از پرســنل نیــز پرداخــت 

ــت. ــده اس نش
وی عمــده مشــکل هپکــو را نبــود کار عنــوان 
ــد در  ــر کار و تولی ــلما اگ ــت: مس ــرد و گف ک
ــان باشــد، کارگــران التمــاس  شــرکت در جری
ــره، تامیــن  ــات مدی ســهامدار، مدیرعامــل، هی
اجتماعــی و بانــک و وام را نخواهنــد کــرد، هــر 
چنــد کــه در ایــن شــرایط، تنهــا نکتــه مثبــت 
ــکاری  ــل و هم ــی دارد تعام ــای قدردان ــه ج ک
ــرای تمدیــد دفترچه هــای  تامیــن اجتماعــی ب
ــی  ــا وجــود بده ــه ب ــران اســت ک ــه کارگ بیم
۷۰ میلیــارد تومانــی شــرکت بــه ســازمان هــر 

ــوند. ــد می ش ــا تمدی ــاه دفترچه ه م
کسی پاسخگو نیست

ــی  ــران مدع ــزارش، کارگ ــن گ ــاس ای ــر اس ب
هســتند کــه مدیرعامــل و اعضای هیــات مدیره 
۵۴ روز اســت کــه در شــرکت حضــور ندارنــد.

رنجبــر در این بــاره، تصریــح کــرد: کارگــران 
انتظــار داشــتند زمانــی کــه کار و تولیــدی 
ــه  ــل جلس ــدارد، مدیرعام ــود ن ــرکت وج در ش
تشــکیل دهــد و دالیــل رونــق نداشــتن تولیــد 
در هپکــو را بــرای کارگــران تشــریح کنــد و 
حداقــل بگویــد چــرا پــس از یــک ســال حضــور 

در شــرکت، نتوانســته اند کار تامیــن کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه عنــوان شــورای 
ــدام  ــوان اق ــچ عن ــه هی ــو ب ــالمی کار هپک اس
ــر  ــر جــوش دادن درب دفت ــی ب ــران مبن کارگ
مدیریــت شــرکت را تاییــد نمــی کنــم و 
حتــی بالفاصلــه درب بــاز شــد، گفــت: مســلما 
شــورای اســالمی کار یــک مجموعــه صنعتــی، 
پرداخــت  عــدم  خصــوص  در  ای  وظیفــه 
ــن  ــهامدار و تامی ــت س ــن وضعی ــوق، تعیی حق
کار نــدارد و ایــن وظایــف بــه عهــده مدیریــت 
و مســئولین مربوطــه اســت، امــا شــرایط 
برعکــس شــده و بــه جــای مدیرعامــل و 

ــن شــورای کارگــری اســت  ــره، ای ــات مدی هی
کــه علیرغــم اینکــه وظیفــه ای در ایــن حــوزه 
ــن مســائل شــده اســت. ــر ای ــدارد، پیگی هــا ن

درد هپکو عاج دارد، اگر بخواهند
نایــب رییــس شــورای اســالمی کار هپکــو 
مجموعــه  داخــل  کارگــران  کــرد:  تاکیــد 
ــت  ــخی دریاف ــه پاس ــا بلک ــد ت ــراض کردن اعت
ــت.  ــاده اس ــی نیفت ــون اتفاق ــا تاکن ــد، ام کنن
مســئولین  فعلــی  شــرایطی  در  متاســفانه 
حمایــت هــای اجرایــی از هپکــو نداشــته انــد و 
تنهــا بــا برگــزاری جلســات مختلــف مصوباتــی 
ــه  ــد ک ــرده ان ــب ک ــذ تصوی ــر روی کاغ را ب
ــکالت  ــع مش ــد و رف ــق تولی ــوص رون در خص
ــوده  ــش نب ــو ثمربخ ــی هپک ــه ای و اساس ریش
تصمیمــات  بــا  ایــن شــرکت  و همچنــان 
ناصحیــح و غیــر کارشناســی گرفتــار و درگیــر 

ــت. ــوق اس ــت حق پرداخ
مــادر  شــرکت  درد  کــرد:  تاکیــد  رنجبــر 
ــر  ــان دارد، اگ ــالج و درم ــو ع ــی هپک تخصص

دولــت بــه درســتی تصمیــم بگیــرد.
پیــش  ماه هــا  از  ایســنا،  گــزارش  بــه 
زمزمه هــای واگــذاری هپکــو بــه ایمیــدرو 
ــران  ــتان و کارگ ــه اس ــود و مجموع ــرح ب مط
ــود را  ــالش خ ــام ت ــذاری تم ــن واگ ــرای ای ب
کردنــد و بــا توجــه بــه ســابقه ایــن هلدینــگ، 
همــگان ایمیــدرو را مامنــی امــن بــرای هپکــو 
ــه یکبــاره  ــی اواســط تیرمــاه ب می دانســتند ول
خبــری مبنــی بــر واگــذاری هپکــو بــه تامیــن 
ــن  ــه ای ــت ب ــون دول ــای دی ــه ج ــی ب اجتماع

ــد. ــانه ای ش ــازمان، رس س
ــذاری  ــن واگ ــتان از ای ــه اس ــد مجموع هرچن
ابــزار بــی اطالعــی کــرد، امــا مخالفتــی بــا آن 
ــه هرحــال آمــال هپکویی هــا  ــی ب نداشــت، ول

ــه نتیجــه  نرســید. ــود کــه ب ایمیــدرو ب

ــن واگــذاری گذشــته  ــاه از ای ــک م بیــش از ی
تامیــن  ســازمان  کــه  می رفــت  انتظــار  و 
اجتماعــی بــا توجــه بــه شــرایط خــاص هپکــو، 
ضــرب شســتی نشــان دهــد و ایــن شــرکت را 
در مــدار تولیــد قــرار دهــد، امــا ایــن ســازمان 
هنــوز خــودی نشــان نــداده و حتــی معوقــات 
کارگــری ایــن شــرکت در آســتانه ســه ماهــه 

شــدن اســت.
درد اصلی هپکو چیست؟

مدیرعامــل شــرکت در خصــوص دردهــای 
هپکــو بــه ایســنا گفــت: همــه مشــکالت 
ــو  ــود، هپک ــه می ش ــول خالص ــه پ ــرکت ب ش
ــود  ــی وج ــول و نقدینگ ــا پ ــتری دارد، ام مش
ــود. ــق ش ــد تزری ــان تولی ــه جری ــه ب ــدارد ک ن

جمشــید غالمــی تصریــح کــرد: بــرای تامیــن 
نقدینگــی چالش هــای زیــادی وجــود دارد، 
ــر ســازمان خصوصی ســازی  ــدت درگی ــک م ی
ــدرو مطــرح  ــس از آن موضــوع ایمی ــم، پ بودی
شــد و عمــال بــا هپکــو بــازی کردنــد و امــروز 
ــه  ــت ک ــی اس ــن اجتماع ــازمان تامی ــم س ه
هنــوز پولــی بــه شــرکت تزریــق نکــرده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه حداقــل بایــد هــزار 
ــی  ــن اجتماع ــق تامی ــان از طری ــارد توم میلی
ــارد  ــزار میلی ــود و ه ــق ش ــرکت تزری ــه ش ب
ــه  ــن شــود ک ــق ســهامداران تامی ــم از طری ه
ــن  ــورس ای ــروش ۱۰ درصــد ســهام در ب ــا ف ب
نقدینگــی را می تــوان تامیــن کــرد، گفــت: بــا 
تزریــق ایــن دو هــزار میلیــارد تومــان نــه تنهــا 
ــرد  ــت ک ــوان پرداخ ــرکت را می ت ــی ش بده
بلکــه تولیــد هــم راه می افتــد، ولــی متاســفانه 

کســانی نمی خواهنــد هپکــو راه بیفتــد.
مصوبات روی کاغذ مانده

ــا  ــف ب ــات مختل ــه جلس ــاره ب ــا اش ــی ب غالم
معــاون اول رییــس جمهــور، رییــس ســازمان 
ــس  ــادی ریی ــاون اقتص ــه، مع ــه و بودج برنام
جمهــور و رییــس قــوه قضاییــه، اظهــار کــرد: 
ــات روی  ــام تصمیم ــروز تم ــا ام ــفانه ت متاس
ــه  ــوه قضایی ــس ق ــت، ریی ــده اس ــذ مان کاغ
پیشــنهاد داد کــه ســه درصــد ســهام شــرکت 
فروختــه و ســرمایه بــه شــرکت تزریــق شــود، 

ــت. ــم انجــام نگرف ــدام ه ــن اق ــا ای ام
ــه  ــران نســبت ب ــاد کارگ وی در خصــوص انتق
عــدم حضــورش در شــرکت طــی ۵۴ روز اخیــر 
ــب  ــران مناس ــورد کارگ ــفانه برخ ــت: متاس گف
نیســت، حتــی درب مجموعــه مدیریــت را 
بــه  بــر اســاس آن  مســدود کردنــد کــه 
ــه  ــردم ک ــالم ک ــتم و اع ــه نوش ــتاندار نام اس
ــت اصــالح نشــود  ــن وضعی ــه ای ــی ک ــا زمان ت
ــا  ــت، ۱۰ ت ــم داش ــور نخواه ــرکت حض در ش
۱۵ کارگــر هســتند کــه فضــا را بــه هــم مــی 
ریزنــد و عــدم برخــورد بــا آنهــا باعــث ایجــاد 

ــت. ــده اس ــوی ش ــن ج چنی

چشم انداز افت تجارت جهانی
 مریم شادی   

ــارت  ــد تج ــت رش ــن اس ــادی، ممک ــی اقتص ــته بازیاب ــرعت آهس ــه س ــه ب ــا توج ب
جهانــی همچنــان در ســطح پایین تــر از مســیر قبــل از شــیوع بیمــاری باقــی بمانــد.

بــر اســاس آخریــن گــزارش تجــارت جهانــی )ژوئــن 2۰2۰( بــا توجــه بــه افزایــش 
همه گیــری ویــروس کوویــد ۱۹ در جهــان، تجــارت جهانــی در نیمــه نخســت ســال 
2۰2۰ بــه شــدت ســقوط کــرده اســت. اقتصاددانــان ســازمان تجــارت جهانــی هــم 
ــی  ــد نزول ــد کــه اگرچــه حجــم تجــارت در ســال 2۰2۰ رون ــن باورن ــر ای اکنــون ب
شــدیدی را ثبــت می کنــد، بعیــد اســت کــه تجــارت جهانــی بــه بدتریــن ســناریوی 

ــل برســد. ــاه آوری پیش بینــی شــده در م
بــر اســاس آمــار ســازمان تجــارت جهانــی )(، حجــم تجــارت کاال در فصــل اول 
ســال 2۰2۰، نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۳ درصــد کاهــش یافتــه اســت. 
ــه  ــن اولی ــرار داده، تخمی ــر ق ــت تاثی ــان را تح ــا کل جه ــاری کرون ــه بیم در حالیک
ــدی را  ــش ۱۸.۵ درص ــال 2۰2۰ کاه ــل دوم س ــی در فص ــارت کاالی ــم تج از حج
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل نشــان می دهــد. براســاس پیش بینــی صــورت 
ــه عــدم قطعیــت در  ــا توجــه ب ــل توســط کارشناســان ، ب گرفتــه در مــاه آوری
مــورد شــدت و تاثیــر اقتصــادی جهانــی ایــن بیمــاری دو مســیر قابــل قبــول بــرای 
ــه  ــه ک ــبتا خوش بینان ــناریوی نس ــک س ــود: ی ــور ب ــوان متص ــاالنه می ت ــارت س تج
ــد، و  ــی کاال در ســال 2۰2۰، ۱۳ درصــد کاهــش می یاب در آن حجــم تجــارت جهان
یــک ســناریوی بدبینانــه کــه تجــارت در آن ۳2 درصــد ســقوط می کنــد. بــا توجــه 
ــط  ــه فق ــی خوش بینان ــه پیش بین ــیدن ب ــرای رس ــارت ب ــود، تج ــرایط موج ــه ش ب
نیــاز بــه رشــد 2.۵ درصــد در فصــول باقــی مانــده از ســال دارد.  بــه هــر حــال، بــا 
نگاهــی بــه ســال 2۰2۱، تحــوالت منفــی ناشــی از مــوج دوم ویــروس کوویــد-۱۹، 
ــث  ــد باع ــداول، می توان ــی مت ــای اجتماع ــر و محدودیت ه ــد اقتصــادی ضعیف ت رش

ســقوط زودهنــگام توســعه تجــارت جهانــی شــود.
بــر اســاس نظــر ســازمان تجــارت جهانــی، ســقوط تجــارت جهانــی از منظــر تاریخــی 
بســیار بــزرگ اســت و تصمیمــات سیاســتی نقــش مهمــی در تعییــن ســرعت بهبــود 
اقتصــادی دارنــد. بــرای بازگردانــدن تولیــد و تجــارت بــه روال اولیــه در ســال 2۰2۱، 

الزم اســت سیاســت های مالــی، پولــی و تجــارت در یــک جهــت حرکــت کننــد.
ــناریوی  ــال 2۰2۰، س ــل دوم س ــود در فص ــاری موج ــای تج ــه داده ه ــه ب ــا توج ب
بدبینانــه پیش بینــی مــاه آوریــل کــه در آن حتــی هزینه هــای بهداشــتی و 
اقتصــادی بیشــتر از میــزان واقعــی فعلــی فــرض شــده بــود، کمتــر محتمــل اســت، 
ــر  ــروس همه گی ــت. وی ــدیدتری رخ داده اس ــش ش ــل اول و دوم کاه ــرا در فص زی
کوویــد-۱۹ و تالش هــای مهــار آن از نیمــه دوم مــاه مــارس شــدت گرفــت. اقدامــات 
و محدودیت هــای ســختگیرانه در زمینــه فاصلــه اجتماعــی در ســفر و حمــل و نقــل 
در اکثــر کشــورها در ماه هــای آوریــل و مــه کامــاًل مؤثــر بــوده اســت. ایــن تحــوالت 
بــر شــاخص های اقتصــادی زیــادی منعکــس شــده کــه در مجمــوع نشــان می دهــد 
تجــارت احتمــاال در فصــل دوم 2۰2۰ بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت. شــاخص های 
ــز پــس از افــت در  ــد نی ــران خری ــد از شــاخص های مدی ــی جدی سفارشــات صادرات

آوریــل )نمــودار ۱( در مــاه مــه شــروع بــه بازیابــی کــرده اســت.
ــارت  ــد تج ــت رش ــن اس ــادی، ممک ــی اقتص ــته بازیاب ــرعت آهس ــه س ــه ب ــا توج ب
جهانــی همچنــان در ســطح پایینتــر از مســیر قبــل از شــیوع بیمــاری باقــی بمانــد. 
در نمــودار ۱ خطــوط نقطــه چیــن ســبز رنــگ نشــان هنده ایــن موضــوع اســت کــه 
در ایــن حالــت رشــد تجــارت بــرای ســال 2۰2۱ نزدیــک بــه ۵ درصــد خواهــد بــود. 
ــر، رشــد  ــاری همــه گی ــش از بیم ــه مســیر پی ــر، بازگشــت ســریع ب از ســوی دیگ
تجــارت در ســال 2۰2۱ را در حــدود 2۰ درصــد، مطابــق بــا ســناریوی خوش بینانــه 
پیــش بینــی آوریــل، نشــان می دهــد. انتخــاب سیاســت های پولــی، مالــی و تجــاری 

نقــش مهمــی در تعییــن ســرعت بهبــودی خواهــد داشــت.
ــخص  ــیار نامش ــده بس ــال آین ــی دو س ــی ط ــاد جهان ــم انداز اقتص ــوع، چش در مجم
ــد  ــی رش ــناریو پیش بین ــن س ــر چندی ــه ب ــا تکی ــی ب ــازمان های بین الملل ــت. س اس
ــد. پیش بینی هــای بانــک  ــر کرده ان ــی را منتش اقتصــادی و رشــد تجــارت جهان
جهانــی،  و صنــدوق بین المللــی پــول نشــان دهنده کاهــش چشــمگیر 
ــرای  ــی  ب ــا پیش بین ــه ب ــی اســت ک ــص داخل ــد ناخال ــی و تولی ــارت جهان تج
ــی حاکــی از کاهــش  ــک جهان ــر بان ــی اخی ــد. پیش بین ســال جــاری مطابقــت دارن
۵.2 درصــدی تولیــد جهانــی در ســال 2۰2۰ اســت کــه بیــن دامنــه خوش بینانــه و 
ــی ســایر ســازمان های  ــص داخل ــد ناخال ــای تولی ــه  اســت. پیش بینی ه بدبینان
ــه طــور فزاینــده ای منفــی اســت، درحالیکــه  ــرای ســال 2۰2۰ نیــز ب بین المللــی ب
ــازمان  ــه س ــناریوی خوش بینان ــا س ــق ب ــاً مطاب ــا تقریب ــاری آنه ــای تج پیش بینی ه
ــش  ــارت نق ــه تج ــت ک ــن اس ــی از ای ــا حاک ــن برآورده ــت. ای ــی اس ــارت جهان تج
ــی  ــران مال ــا بح ــه ب ــی در مقایس ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــش رش ــری در کاه کمت

ــال 2۰۰۸ دارد. ــی س جهان
منبع: ایِبنا

قیمت گذاری واقعی محصوالت کشاورزی 
راهکار افزایش سودآوری

رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت مــادر تخصصــی صنــدوق حمایــت از توســعه ســرمایه 
گــذاری در بخــش کشــاورزی، توســعه کســب و کارهــای مرتبــط بــا بخش کشــاورزی 
و قیمــت گــذاری واقعــی بــر روی محصــوالت کشــاورزی را راه افزایــش ســودآوری و 
همچنیــن افزایــش میــل و رغبــت بــه ســرمایه گذاری در بخــش کشــاورزی دانســت.

بــه گــزارش ایســنا، جانعلــی بهزادنســب در نشســت خبــری کــه امــروز  برگــزار شــد، 
اظهــار کــرد: از ابتــدای شــروع فعالیــت ســال ۱۳۸۳ تــا پایــان تیرمــاه امســال تعــداد 
ــف تشــکیل  ــت از توســعه بخــش کشــاورزی در ســطوح مختل ــدوق حمای ۱۵۴ صن
شــد. ســرمایه ایــن صنــدوق هــا بالــغ بــر 22 هــزار میلیــارد ریــال و حداکثــر ســهم 
مشــارکت دولــت در ســرمایه ایــن صنــدوق هــا ۴۹درصــد و حداقــل ســهم بخــش 
غیردولتــی ۵۱ درصــد اســت. همچنیــن تعــداد ســهامداران ایــن صندوق هــا ۷۹۹۶ 
ــاورزی(  ــال در بخــش کش ــای فع ــب تشــکل ها، تعاونی ه ــی )در قال ــهامدار حقوق س
ــرداران ایــن  و تعــداد ۱۱۸ هــزار و 2۸۱ ســهامدار حقیقــی )تولیدکننــدگان و بهره ب

بخــش( اســت.
بــه  صندوق هــا  ســوی  از  عاملیت هــا  پرداختــی  اعتبــار  کل  داد:  ادامــه  وی 
ــغ ۵۸  ــر ۱۳۹۹ مبل ــان تی ــا پای ــال ۱۳۸۷ت ــف از س ــای مختل ــرداران بخش ه بهره ب
هــزار و ۶۷۳ میلیــارد ریــال بــوده کــه مبلــغ ۹۱2۳ میلیــارد ریــال آن از ســال ۱۳۸۷ 
تــا ۱۳۹۱ و مبلــغ ۴۹ هــزار و ۵۵۰ میلیــارد ریــال آن از ســال ۱۳۹2 تــا پایــان تیــر 

امســال پرداخــت شــده اســت.
ــرمایه  ــعه س ــت از توس ــای حمای ــی صندوق ه ــادر تخصص ــرکت م ــل ش مدیرعام
ــازی  ــت و بهینه س ــرکت تقوی ــن ش ــای ای ــرد برنامه ه ــرد: رویک ــه ک ــذاری اضاف گ
ــی  ــای قانون ــردن زمین ه ــم ک ــا، فراه ــع صندوق ه ــص مناب ــن و تخصی ــد تأمی فراین
الزم بــرای اعمــال نقــش حاکمیتــی مادرتخصصــی در رابطــه بــا صندوق هــا، کمــک 
بــه توســعه کشــاورزی فناورانــه و دانــش بنیــان، تحقــق زنجیره هــای تولیــد و ارزش 
ــه روز رســانی  ــراردادی، مستندســازی و اطــالع رســانی، اصــالح و ب و کشــاورزی ق
آیین نامه هــا و دســتورالعمل های جــاری صندوق هــا، آمــوزش و توانمندســازی 
ــن  ــب همچنی ــت. بهزادنس ــا اس ــی و صندوق ه ــرکت مادرتخصص ــاز در ش ــورد نی م
اضافــه کــرد: از ابتــدای تأســیس صندوق هــا تاکنــون بیــش از ۱۳۵ هــزار میلیــارد 
ریــال تســهیالت بــا هــدف تأمیــن بخشــی از ســرمایه در گــردش بــه جامعــه هــدف 
ــارد  ــزار میلی ــغ ۱۱۵ ه ــه مبل ــد ک ــا ش ــره اعط ــل زنجی ــت تکمی ــتای تقوی در راس
ــت تدبیــر و امیــد اســت. همچنیــن تســهیالت در  ــه زمــان دول ــوط ب ــال آن مرب ری
اختیــار ســهامداران ایــن صندوق هــا بــه حــدود ۸۰۰۰ تشــکل و تعاونــی بــه عنــوان 
ســهامدار ورودی و بیــش از ۱۱۸ هــزار تولیدکننــده و بهره بــردار بــه عنــوان ســهامدار 
حقیقــی قــرار داده شــده اســت. بالــغ بــر ۷۸ درصــد از تســهیالت مذکــور بــه صــورت 
قرض الحســنه بــا کارمــزد چهــار درصــد و مابقــی آن از منابــع بانک هــای کشــور بــا 

ــه تفاهم نامــه منعقــده تأمیــن شــده اســت. توجــه ب

وضــع  بررســی  ســرگرم  ترامــپ  دولــت 
بــرای  ونزوئــال  علیــه  بیشــتر  تحریم هــای 
ــا  ــوخت ب ــاز س ــادالت مج ــردن مب ــف ک متوق

ایــن کشــور آمریــکای جنوبــی اســت.
منابــع آگاه کــه بــه دلیــل محرمانگــی موضــوع 
بــه  فــاش شــود  نامشــان  نبودنــد  مایــل 
بلومبــرگ گفتنــد: ایــن تحریم هــا ممکــن 
اســت ســواپ نفــت ونزوئــال بــا شــرکتها 
ــات  ــرد. مقام ــدف بگی ــا را ه ــیا و اروپ در آس
آمریکایــی ماههاســت دربــاره ایــن اقــدام 
بحــث مــی کننــد امــا اقدامــات علیــه ایــران را 
ــن  ــد کــه صــادرات بنزی ــرار دادن در اولویــت ق
بــه ونزوئــال را آغــاز کــرده اســت. هنــوز دربــاره 
ایــن تحریم هــا تصمیمــی گرفتــه نشــده و 

ــه دارد. ــرات ادام مذاک
دلیــل  بــه  ونزوئــال 
فعالیــت  شــدن  فلــج 
نفتــی،  پاالیشــگاههای 
ــن  ــد بنزی ــه تولی ــادر ب ق
ــای  ــرآورده ه ــایر ف و س
نفتــی نیســت. اگرچــه 
بــرای  ســوخت  واردات 
کشــاورزان و کامیونهایــی 

ــن کشــور  ــه سراســر ای ــی را ب ــواد غذای کــه م
ــذاران  ــا قانونگ ــت ام ــی اس ــاند حیات ــی رس م
مخالــف دولــت نیــکالس مــادورو، رییــس 
جمهــور ونزوئــال مــی گوینــد توافقهــای ســواپ 
نفــت در برابــر ســوخت باعــث تقویــت دولــت 

مــادورو شــده اســت.
آمریکایــی  مقامــات 
حاضــر  ونزوئالیــی  و 
بــاره  ایــن  در  نشــدند 

کننــد. اظهارنظــر 
ــال  ــت ونزوئ ــادرات نف ص
تحریم هــای  از  پــس 
ممنوعیــت  و  آمریــکا 
ایــن  نفــت  واردات 
ــه حــدود ۵۳۵ هــزار بشــکه  کشــور، امســال ب
ــن  ــه پایینتری ــرده ک ــدا ک ــش پی در روز کاه
از ســال ۱۹۵۰ اســت. تقریبــا ۸۰  میــزان 
درصــد از نفتــی کــه ونزوئــال در مــاه اوت 
قــرار بــود صــادر کنــد بــرای ســواپ بــا دیــزل 

ــس  ــامل ریالین ــرکتهایی ش ــت. ش ــوده اس ب
اینداســتریز هنــد، رپســول اســپانیا و انــی 
ایتالیــا نفــت ونزوئــال را در قبــال تامیــن دیــزل 

وارد مــی کننــد. بــرای کاراکاس 
ــواپ  ــون س ــکا تاکن ــه داری آمری وزارت خزان
معــاف  تحریم هــا  از  را  بــا ســوخت  نفــت 
ــه  کــرده و در قبــال شــرکتهای بزرگــی کــه ب
ــت  ــا دول ــا غــذا ب معامــالت ســواپ ســوخت ی
ونزوئــال مــی پردازنــد، انعطــاف پذیــری نشــان 
داده بــود. بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ، 
اکنــون کــه ترامــپ در آســتانه انتخابــات 
ــش  ــدد افزای ــکا درص ــوری آمری ــت جمه ریاس
فشــار بــه مــادورو اســت، ایــن مبــادالت مــورد 

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــه ق توج

ــود آن،  ــور و کمب ــای دام و طی ــاده ه ــی نه گران
ــادن  ــا و راه افت ــاده ه ــن نه ــه ای ــع ناعادالن توزی
بــازار ســیاه از دغدغــه هــای مطرح شــده توســط 
ــداری و  ــت دام ــالن صنع ــر عام ــی از مدی برخ

ــود. مرغــداری کشــور ب
رضــا ترکاشــوند، مدیــر عامــل اتحادیه سراســری 
مــرغ تخمگــذار امــروز در نشســتی اظهــار کــرد: 
تولیدکننــده در شــرایط ســخت فعالیــت می کند 
و اگــر قــرار باشــد تولیداتــش پابرجــا بمانــد نباید 
ــوع  ــن موض ــه ای ــور ب ــا در کش ــد؛ ام ــان کن زی
ــا بیــان اینکــه تولیــدات  توجــه نمی شــود. وی ب
خوبــی داریــم ولــی شــرایط تولید بســیار ســخت 
اســت، گفــت: امســال وضعیــت تولیــد تخــم مرغ 
خــوب بــود و توانســتیم بــازار را مدیریــت کنیــم. 
البتــه در ایــام عیــد بــازار تخم مــرغ ملتهب  شــد 
ولــی بالفاصلــه  صــادرات را متوقــف کــرده و بــه 
بــازار داخــل توجــه کردیــم. از اواخــر خــرداد مــاه 
ــش  ــادی و افزای ــوالت اقتص ــل تح ــه دلی ــز ب نی
ــدا  ــیاری پی ــای بس ــادرات تقاض ــت ارز ص قیم
کــرد و همیــن باعــث شــد کــه قیمــت تخم مــرغ 
اندکــی افزایــش پیــدا کنــد امــا پــس از آن نیــز 

شــرایط مجــددا مدیریــت شــد.
ترکاشــوند بــا اشــاره بــه اینکــه سیســتم قیمــت 

گــذاری واقعــی نیســت 
زیــرا دولــت معتقــد اســت 
تومانــی   ۴2۰۰ ارز  کــه 
و  ذرت  واردات  بــرای 
داده  تخصیــص  ســویا 
می شــود و براســاس آن 
ــورت  ــذاری ص ــت گ قیم
ــرد، اظهــار کــرد:  مــی گی
ــور  ــه ط ــداران ب ــر مرغ اگ

کامــل نهــاده هــای خــود را بــا ارز ۴2۰۰ تومانــی 
ــد ایــن موضــوع قابــل قبــول  تامیــن مــی کردن
بــود، امــا مرغــداران تنهــا ۴۰ درصــد از نهادهــای 
خــود را از ایــن محــل تامیــن می کننــد و مابقی 
نیــز بایســتی از بــازار آزاد تهیــه شــود. واقعیــت 
ایــن اســت کــه قیمــت تمــام شــده هــر کیلــو 
ــا کنجالــه حــدود ۱۰ هــزار تومانــی  تخم مــرغ ب
ــت. ــان اس ــزار توم ــی ۱۴ ه و ذرت 2۴۰۰ تومان

خوراک دام به جای تولیدکننده به 
واردکننده داده می شود

ســلطانی،  ســعید  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
ــرد:  ــح ک ــداران تصری ــه دام ــل اتحادی مدیرعام
اوایــل انقــالب تــوان تامیــن 2۰ درصــد لبنیــات 
مــورد نیــاز کشــور را داشــتیم و مابقــی از خــارج 

تامیــن مــی شــد امــا 
امــروزه توانایــی تولیــد 
۱۱ میلیــون تــن شــیر  
 ۱۴ تولیــد  پتانســیل  و 
میلیــون شــیر وجــود دارد.

وی در ادامــه بــه وضعیــت 
ــرد و  ــاره ک ــا اش ــاده ه نه
گفــت: ســال گذشــته ۱۵ 
ــا  ــاده ب ــن نه ــون ت میلی
ارز ۴2۰۰ تومانــی وارد شــد کــه ســهم اتحادیــه 
دامــداران از آن دو درصــد هــم نبــود؛ در حالــی 
ــن نهــاده هــا  ــی ای کــه مصــرف کننــدگان اصل

ــتند. ــداران هس ــداران و مرغ دام
ــد را  ــه تولی ــه داد: ۷۰ درصــد هزین ســلطانی ادام
خــوراک دام تشــکیل مــی دهــد و هــر زمــان کــه 
توانســتیم ایــن هزینــه را کاهــش دهیــم قیمــت 
تمــام شــده محصــول هــم کاهــش مــی یابــد. از 
طرفــی بایــد در نظــر داشــت کــه اگــر خــوراک  دام 
بــه موقــع تامیــن نشــود و تولیــدات کاهــش یابــد، 

ایــن افــت قابــل جبــران نخواهــد بــود.
وی بیــان کــرد: کاالهــای مــورد نیــاز دام و طیــور 
در اختیــار تعــدادی از واردکننــدگان قــرار می گیرد 
و بــه هــر شــکلی کــه می خواهنــد در بــازار 

می فروشــند. دســتگاه های نظارتــی در ایــن میــان 
کجــا هســتند؟ چــرا بایــد کنجالــه ســویا کیلویــی 
بیــش از  ۹۰۰۰ تومــان فروختــه شــود؟ ایــن کار به 
تولیــد ضــرر مــی رســاند و اگــر فکــری بــرای ایــن 
موضــوع نشــود، قطعــاً در آینــده نــه چنــدان دور 

تبعاتــی خواهــد داشــت. 
وی گفــت: بــا وجــود کنجالــه ســویایی ۱۰ هــزار 
ــام ۳.2  ــیر خ ــده ش ــام ش ــت تم ــی، قیم تومان
درصــد، چربــی ۳۸۰۰ تومــان، گوســاله زنــده 
ــاله ۷۸  ــت گوس ــان، گوش ــزار توم ــی ۳۳ ه کیلوی
ــزار  ــا ۳۹ ه ــده ۳۸ ت ــفند زن ــان،  گوس ــزار توم ه
تومــان و گوشــت گوســفند ۸۵ هــزار تومان اســت.

پدیده امضای طایی در توزیع
محمدعلی کمالــی، مدیرعامــل اتحادیه سراســری 
مرغــداران نیــز در ایــن نشســت با اشــاره بــه اینکه 
امــروز تولیدکننــده در کشــور  امنیــت غذایی ایجاد 
مــی کنــد، گفــت: امــروزه ســرانه مصــرف گوشــت 
مــرغ در کشــور بــه ۳۴ کیلوگــرم رســیده اســت؛ 
ــی. امــروزه  ــر متوســط ســرانه جهان یعنــی دو براب
ــه  ــی را ب ــز و ماه ــت قرم ــار گوش ــت مرغ ب گوش
دوش مــی کشــد و مردمــی کــه قدرت خریدشــان 
ــه در  ــذی ک ــن مغ ــا پروتئی ــه تنه ــش یافت کاه

اختیــار دارنــد، مــرغ اســت.

تشدید تحریم های آمریکا علیه نفت ونزوئال

قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ 14هزار تومان است
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پروتکل هــای  شــهر  تئاتــر  درمجموعــه 
بهداشــتی و فاصله گذاری هــای اجتماعــی 

رعایــت می شــود
رضــا بهرامــی کارگــردان جــوان تئاتــر کــه 
ــری در  ــور موث ــر حض ــای اخی ــال ه در س
عرصــه تئاتــر بــه خصــوص ژانــر اجتماعــی 
دارد و نزدیــک بــه دو دهــه ســابقه فعالیــت 
ــر را دارد. او  ــف تئات ــای مختل ــوزه ه در ح
تــالش مــی کنــد در آثــار بــه واکاوی دقیــق 
و موشــکافانه زندگــی رئالیســتی مــردم 

ــردازد. طبقــه پاییــن جامعــه بپ
بهرامــی عضــو گــروه تئاتــری نزدیــک 
اســت و در حــوزه تئاتــر کــودک هــم 
ــی و  ــن حوال ــت. همی ــته اس ــت داش فعالی
قصــه ظهــر عاشــورا از جملــه کارهــای 
ــتند. او  ــی هس ــه کاری بهرام ــم کارنام مه
ســال قبــل نمایــش مونولــوگ کریمولــوژی 
ــی  ــر آئین ــت در جشــنواره تئات ــا موفقی را ب
و ســنتی و در ادامــه ســالن قششــقایی 
ــای  ــا اجراه ــش ب ــرد و نمای ــه ب روی صحن
متعــددی مخاطبــان زیــادی را بــه خــودش 

ــرد . ــب ک جل
ــه  پیــش از  ــری جوادی ــش بیســت مت نمای
ــل  ــال قب ــه س ــی در س ــرای موفق ــن اج ای
داشــت و همــان ســال هــم  در بخــش +فجر 
ــر روی  ــر فج ــی تئات ــن الملل ــنواره بی جش
صحنــه رفــت . ایــن نمایــش ایــن روزهــا در 
ســالن قشــقایی راس ســاعت نــوزده و چهل 
و پنــج دقیقــه درمجموعــه تئاتــر شــهر روی 
صحنــه رفتــه اســت.به بهانــه اجــرای مجدد 
نمایــش و در بــاره تغییــرات اعمالــش شــده 
ــا رضــا بهرامــی  ــر ب و رویکــرد اجتماعــی اث

گفــت وگویــی انجــام داده ایــم.
بــر اســاس چــه ویژگــی تصمیــم بــه اجــرای 
ــه  ــری جوادی ــت مت ــش بیس ــدد  نمای مج

گرفتیــد؟
ــه نظــرم یــک هنرمنــد واقعــی و متعهــد  ب
بایــد در ایــن شــرایط ســخت شــیوع کورنــا 
بــا مــردم ارتبــاط داشــته باشــد و کار کنــد . 
متاســفانه خیلی از همــکاران در ایــن دوران 
اصــال تمایــل و رغبتــی بــه کار کــردن 
ندارنــد و بــه نظــرم دالیلشــان هــم منطقــی 
ــد. ــه نشســته ان ــه در خان نیســت و منفعالن

تئاتــر حرفه و شــغل مــا اســت واز طریق آن 
ارتــزاق مــی کنیــم .بــه نظــرم بایــد بــا امید 
و جدیــت و اتخــاد راهــکاری جدیــد کارمان 
را انجــام بدهیــم. همــه مــا توقــع حمایــت 
داریــم. امــا خانــه تئاتــر کــه خودش ســالنی 
جدیــد و مجهــز دارد اصــال فعالیتی نــدارد و 

فقــط بیانــه می دهــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه هنرمنــد بــا کار کــردن امیــد و انــرژی 
ــد در دوران  ــرم بای ــه نظ ــی کنند.ب ــدا م پی
کورنایــی بــا  انجــام یــک ســری راهکارهــای 
جدیــد و رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 
ــردم را  ــم و م ــه ببری ــش را روی صحن نمای

تشــویق بــه دیــدن تئاتــر کنیــم.
ــرایط  ــن ش ــب در ای ــما مخاط ــر ش ــه نظ ب
فعلــی چقــدر مــی توانــد بــا نمایــش ارتباط 

برقــرار کنــد؟
ــد  ــی توان ــش م ــن نمای ــردم ای احســاس ک
ــد و  ــان باش ــروز مخاطب ــاز ام ــوی نی جوابگ
ــه  ــق همیش ــی موف ــای اجتماع ــش ه نمای
ــا  ــش م ــردم هســتند. نمای ــه م ــورد توج م
هــم چــون بــه صــورت مونولــوگ اســت هــر 
بازیگــر بــه تنهایــی در صحنــه بــازی دارد و 

بنابرایــن کلیــه پروتــکل هــای بهداشــتی و 
ــی  ــت م ــی رعای ــای اجتماع فاصله گذاری ه
شــود و مجموعــه تئاتــر شــهر و پرســنلش 
ــا  ــد ت ــی انجــام داده ان ــای خوب ــت ه حمای
ــه  ــرایط مناســب روی صحن ــا ش ــش ب نمای

ــرود. ب
متــری  بیســت  نمایــش  داســتان  آیــا 
جوادیــه برشــی از زندگــی آدم هــای طبقــه 
فــرو دســت جامعــه در گذشــته ای نــه 

چنــدان دور اســت؟
ــر از  ــا ۴ نف ــاط ب ــش در ارتب ــتان نمای داس
اقشــار مختلــف جامعــه نظیر قشــرفرهنگی، 
هنــری، اجتماعــی و ســنتی اســت . در ایــن 
کار چهــار شــخصیت وجــود دارد و در واقــع 
۴ مونولــوگ از گذشــته اینهــا توســط ۴ 
کاراکتــر روایــت می شــود. هــر کــدام از 

گفت وگو با رضا بهرامی کارگردان نمایش بیست متری جوادیه
هنر متعهد باید در این شرایط هم با مردم در ارتباط باشد

اکران فیلم با عملیات انتحاری!
 تعطیلی سینماها برای کسی مهم است؟

یازدهمین جشنواره بین المللی »سیمرغ« فراخوان داد

راهیابی »کفش« ایرانی به مرحله نهایی جشنواره ایتالیایی

چهار فیلم کوتاه به اکران اینترنتی اضافه شد

دبیرخانــه یازدهمیــن جشــنواره بین المللــی »ســیمرغ« بــا اعــالم ویل اسمیت و کوین هارت در یک فیلم هم بازی می شوند
فراخــوان، تمامــی دانشــجویان سراســر کشــور، جامعــه پزشــکی و 

عمــوم را بــه شــرکت در ایــن جشــنواره دعــوت کــرد.
ــی  ــنواره بین الملل ــن جش ــی یازدهمی ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
بین المللــی  جشــنواره  یازدهمیــن  دبیرخانــه  »ســیمرغ«، 
ــه  ــتگی ناپذیر جامع ــای خس ــی از تالش ه ــا قدردان ــیمرغ« ب »س
علــوم پزشــکی در مبــارزه بــا ویــروس کرونــا، بــا اعــالم فراخــوان، 
ــوم  ــکی و عم ــه پزش ــور، جامع ــر کش ــجویان سراس ــی دانش تمام

ــرد. ــوت ک ــنواره دع ــن جش ــرکت در ای ــه ش ــردم را ب م
ــیقی،  ــم، موس ــر، فیل ــش تئات ــد در ۵ بخ ــدان می توانن عالقه من
ادبــی و هنرهــای تجســمی جشــنواره »ســیمرغ« شــرکت کننــد؛ 
ــف  ــته های مختل ــان در رش ــرکت متقاضی ــرای ش ــی ب محدودیت

ــدارد. وجــود ن
بــر اســاس اعــالم دبیرخانــه دائمــی جشــنواره، مهلــت ثبــت نــام 
و ارســال آثــار بــه ایــن جشــنواره از تاریــخ اول مهرمــاه آغــاز و تــا 

یکــم دی مــاه ۱۳۹۹ ادامــه خواهــد داشــت.
ایــن جشــنواره در چهــار بخــش »بخــش آزاد« ویــژه دانشــجویان 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی وزارت بهداشــت، »بخــش ملــی 
ــش  ــردم، »بخ ــوم م ــژه عم ــالمت« وی ــگ س ــوع فرهن ــا موض ب
بین الملــل بــا موضــوع فرهنــگ ســالمت« ویــژه شــرکت کنندگان 
سراســر جهــان برگــزار می شــود. همچنیــن در راســتای قدردانــی 
از تالش هــای کادر بهداشــت و درمــان کشــور کــه ســالمتی خــود 
ــات  ــر هی ــا نظ ــد ب ــا کرده ان ــروس کرون ــا وی ــارزه ب ــف مب را وق
ــاه، مســتند،  ــم کوت ــر در چهــار رشــته فیل ــن اث ــه بهتری داوران، ب
ــس  ــت هســتند، تندی ــن روای ــر ای ــه تصویرگ ــتر و عکــس ک پوس

ــدا  ــان ســالمت« اه ــوان »مدافع ــا عن ــژه جشــنواره ب ــزه وی و جای
می شــود.

ــه، یــک پایــگاه ســالمت«  ــا شــعار »هــر خان جشــنواره یازدهــم ب
تــالش دارد ســبک زندگــی ســالم را کــه هــدف و غایــت نهایــی 
بعثــت همــه انبیــاء و اولیــای الهــی اســت در جامعــه ترویــج کنــد.

ایــن جشــنواره  بــه شــرکت در  دانشــجویان و عالقه منــدان 
می تواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر و ثبــت نــام بــه ســایت 

ــد. ــه کنن ــنواره مراجع ــن جش ای
ــل  ــا قاب ــه شــیوع ویــروس کرون ــا توجــه ب زمانبنــدی جشــنواره ب

تغییــر اســت

فیلــم کوتــاه »کفــش« بــه کارگردانــی حســین دارابــی بــه مرحلــه 
نهایــی جشــنواره ایتالیایــی راه پیــدا کــرد.

ــاه  ــم کوت ــوره، فیل ــم س ــگاه فیل ــی باش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
ــی  ــه نهای ــه مرحل ــی ب ــین داراب ــی حس ــه کارگردان ــش« ب »کف

ــرد. ــدا ک ــا راه پی ــی SPI  ایتالی ــن الملل ــنواره بی جش
ــار باشــگاه فیلــم ســوره اســت  فیلــم کوتــاه »کفــش« یکــی از آث

کــه بــه تهیــه کنندگــی محمدرضــا شــفاه و کارگردانــی حســین 
ــرای  ــون ب ــده و هم اکن ــد ش ــری کات تولی ــروه هن ــی در گ داراب
مرحلــه نهایــی جشــنواره بیــن المللــی فیلــم SPI ایتالیــا انتخــاب 

شــده اســت.
آثــار کوتــاه باشــگاه فیلــم ســوره تاکنــون توانســته انــد در نزدیــک 
بــه 2۰۰ جشــنواره داخلــی و خارجــی شــرکت کننــد کــه حاصــل 
آن ۱۱۰ جایــزه از جشــنواره هــای معتبــر داخلــی و خارجــی بــوده 

. ست ا
تهیه کننــده:  از:  عبارتنــد  کوتــاه  فیلــم  ایــن  عوامــل  ســایر 
محمدرضــا شــفاه، نویســنده و کارگــردان: حســین دارابــی، 
ــد  ــرداری: احم ــر تصویرب ــه طبیجــی، مدی ــه: مرضی منشــی صحن
گــودرزی، مدیــر صدابــرداری: احمــد صابــری، گریــم: امیــر ترابــی، 
ــواد  ــرح: محمدج ــری ط ــادی، مج ــه پیره ــه: محدث ــراح صحن ط
موحــد، مدیــر تولیــد: محمــد گــودرزی، مدیــر تــدارکات: فرزیــن 
ملیحــی، تدوینگــر: علــی گورانــی، صداگــذار: مهــدی جمشــیدیان، 
ــی،  ــن دهگل ــه، محس ــی دلپیش ــو، عل ــر رزمج ــران: رادمه بازیگ
ــروه  ــده در گ ــد ش ــی، تولی ــام خمین ــداد ام ــه ام ــول کمیت محص

ــری کات. هن

ــاه  ــای کوت ــده فیلم ه ــی گزی ــش اینترنت ــه نمای ــن هفت در چهارمی
ــار  ــده، چه ــار ای ــوان »چه ــا عن ــران ب ــان ای ــینمای جوان ــن س انجم

ــدند. ــه ش ــن اضاف ــران آنالی ــب اک ــه ترکی ــد ب ــم جدی ــم« ۴ فیل فیل
ــران، در  ــان ای ــینمای جوان ــن س ــی انجم ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
چهارمیــن هفتــه نمایــش اینترنتــی گزیــده فیلم هــای کوتــاه انجمــن 
ــم«  ــار فیل ــده، چه ــار ای ــوان »چه ــا عن ــران ب ــان ای ــینمای جوان س

فیلم هــای »فراموشــی« بــه کارگردانــی فاطمــه محمــدی، »خواهــر« 
ــی  ــه کارگردان ــی« ب ــوز اینجای ــو هن ــپنانی، »ت ــا اس ــاخته مجتب س
ــی«  ــل از تاریک ــش و »قب ــر و محمدروحبخ ــون پرم ــترک کتای مش
ســاخته مصیــب از طریــق ســرویس های نمایــش اینترنتــی »ُودیــو« 

ــد. ــش در می آی ــه نمای ــور« ب و »هاش
ــران در  ــان ای ــینمای جوان ــن س ــق انجم ــای موف ــدادی از فیلم ه تع
جشــنواره های ملــی و بین المللــی تــا پایــان ســال بــه صــورت 
ــش  ــه نمای ــی ب ــش اینترنت ــرویس های نمای ــق س ــی از طری هفتگ

ــد. ــد آم درخواهن
ــان تر  ــی آس ــدف دسترس ــا ه ــاه ب ــای کوت ــی فیلم ه ــش اینترنت نمای
ــاِه باکیفیــت، آشــنایی هرچــه  ــه فیلم هــای کوت فیلمســازان جــوان ب
بیشــتر مخاطبــان عــام بــا فیلــم کوتــاه و همچنیــن اســتفاده 
حداکثــری از ظرفیــت پلت فرم هــا در زمینــه انتشــار و نمایــش 
ــران  ــان ای ــینمای جوان ــن س ــتورکار انجم ــاه در دس ــای کوت فیلم ه

ــه اســت. ــرار گرفت ق
ایــن فیلم هــا پــس از یــک هفتــه همچنــان در آرشــیو ایــن 
ــا  ــه آن ه ــان ب ــر زم ــدان در ه ــرار دارد و عالقه من ــایت های ق وب س

ــت. ــد داش ــی خواهن دسترس

ــال  ــدی از س ــک کم ــازی ی ــارت در بازس ــن ه ــمیت و کوی ــل اس وی
ــد. ــد ش ــده خواهن ــم دی ــار ه ۱۹۸۷ در کن

ــا و  ــا، قطاره ــم »هواپیماه ــارت در فیل ــن ه ــمیت و کوی ــل اس ، وی
ــام از ســال ۱۹۸۷  ــن ن ــه همی ــه بازســازی فیلمــی ب ــا« ک اتومبیل ه
اســت هــم بــازی خواهنــد بــود و هــر 2 تهیــه کنندگــی فیلــم را هــم 

برعهــده خواهنــد داشــت.
فیلــم اصلــی را جــان هیــوز کارگردانــی کــرده بــود و اســتیو مارتیــن 
و جــان کنــدی فقیــد بــه عنــوان یــک زوج بــازرگان ناســازگار در آن 
بــازی کــرده بودنــد و ســعی داشــتند تــا خانــه ای در شــیکاگو بگیرنــد 
ــفر در  ــای س ــه گرفتاری ه ــود هم ــا وج ــکرگزاری را ب ــن ش ــا جش ت

آنجــا ســر کننــد.
بازســازی ایــن فیلــم برداشــتی مــدرن از آن اســت و اســمیت و هــارت 
ــفری  ــود س ــا وج ــه ب ــوند ک ــر می ش ــخصیت هایی ظاه ــش ش در نق
ــود  ــزان خ ــرای عزی ــه ای را ب ــا خان ــد ت ــالش دارن ــاری ت ــر از گرفت پ

تهیــه کننــد.
هــر یــک از ایــن 2 ســتاره بــا کمپانــی تولیــد محصــوالت ســینمایی 

خــود بــه عنــوان تهیــه کننــده نیــز فعالیــت دارد.
آشــر کار نویســنده ســریال »بروکلیــن ۹۹« فیلمنامــه را می نویســد 

کــه نخســتین فیلمنامــه بلنــد ســینمایی وی خواهــد بــود.
جدیدتریــن فیلــم ویــل اســمیت »پســران بــد بــرای یــک عمــر« بــود. 

وی اکنــون در حــال تولیــد »پادشــاه ریچــارد« اســت کــه در آن در 
نقــش پــدر ونــوس و ســرنا ویلیامــز ســتارگان دنیــای تنیــس ظاهــر 
ــده شــد و  ــا »جومانجــی: ســطح بعــدی« دی می شــود. هــارت نیــز ب
درام »پــدر« را بــه پایــان بــرده کــه ســونی قــرار اســت آوریــل 2۰2۱ 

اکــران کنــد.

»تـا  فیلـم  کارگـردان  امین نگارشـی  امیـد 
اکـران در  ایـن روزهـا در حـال  ابـد« کـه 
سـینماهای کشـور اسـت، نسـبت بـه ضعف 
اطالع رسـانی و نبـود حمایـت بـرای تبلیـغ 
مناسـب فیلم هـای روی پـرده، گالیه هایـی 

را مطـرح کـرد.
فیلـم  کارگـردان  نگارشـی  امیـن  امیـد 
در  روزهـا  ایـن  کـه  ابـد«  »تـا  سـینمایی 
سـینماهای کشـور در حـال اکـران اسـت،  
گفـت:  اثـر  ایـن  اکـران  شـرایط  دربـاره 
و  تهیه کننـده  بـا  مشـترکی  تصمیـم  مـا 
را در  فیلـم  ایـن  تـا  سـرمایه گذار گرفتیـم 
نمایـش بگذاریـم.  بـه  بـازه زمانـی  همیـن 
البتـه بـه سـرمایه گذار گفتـم کـه بـا ایـن 
اکـران یـک کار انتحـاری کـرده اسـت! در 
ایـن شـرایط بـه خاطـر ایـن بیماری کسـی 
کنـد  اکـران  را  فیلمـش  نمی شـود  حاضـر 
ولـی مـا بـه خاطر عالقـه ای کـه به سـینما 
ضمـن  شـدیم  نمایـش  بـه  حاضـر  داریـم 
اینکـه دیدیـم خیلـی از سـالن ها در حـال 

هسـتند. تعطیلـی 
وزارت  حمایت هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
ارشـاد توضیـح داد: بـرای کارهـای پخش و 
تبلیغـات حمایت هایـی از مـا صـورت گرفت 
از  اصـاًل  تلویزیـون  ایـن وضعیـت  در  ولـی 
فیلم هـا حمایـت نمی کنـد حتـی حاضـر به 
پخـش یـک تیـزر هـم نیسـت. واقعـاً مگـر 
چه می شـود؟ گویـا در تلویزیون شـورایی از 

سـرزمین دیگـر حضـور دارد که مجـوزی را 
کـه فیلم هـا از ارشـاد دارند، نادیـده گرفته و 

می گیرنـد. جداگانـه ای  تصمیمـات 
امین نگارشـی افـزود: شـهرداری نیـز اصـاًل 
نمی کنـد.  همـکاری  فیلم هـا  صاحبـان  بـه 
آن هـا هم حتـی یک بیلبـورد به مـا ندادند. 
آن چنـد بیلبـوردی کـه در اختیـار داریم با 
هزینـه خودمـان گرفته ایـم کـه بسـیار هـم 
گـران بـود. گویـا وقتـی در سـینمای ایـران 
فیلـم می سـازی برای کسـی اهمیتـی ندارد 
امـا اگـر یـک نکتـه مغایـر بـا نظـر آقایـان 
ارگان هـا  و  نهادهـا  تمـام  باشـد،  داشـته 
معتـرض می شـوند و بـه آن هـا برمی خـورد. 
ولـی در غیـر ایـن صـورت حتـی اگـر همـه 
سـالن های سـینما تعطیـل شـود تفاوتی در 
حـال افـراد نـدارد، گویـا سـینما یـک چیـز 

درجـه 2 اسـت!
ایـن کارگـردان ادامـه داد: فیلـم مـا بعـد از 
تعطیـالت مـاه محـرم، حدود 2 هفتـه دیگر 
هـم روی پـرده می مانـد یـک هفتـه هـم به 
دلیـل ایـن تعطیالت سـقف نمایـش فیلم را 
افزایـش داده انـد، پس از آن اکـران اینترنتی 
»تـا ابـد« آغـاز می شـود. البتـه بایـد بگویم 
پیشـنهاد  مـا  بـه  وی اودی هـا  کـه  رقمـی 
فیلـم  هزینـه سـاخت  بـه  نسـبت  داده انـد 

بسـیار انـدک اسـت و قابـل قبول نیسـت.
امین نگارشـی عنـوان کـرد: تاکنـون پروانـه 
سـاخت های زیـادی صـادر شـده اسـت ولی 

بـه نظرم با ایـن وضعیت کسـی وارد مرحله 
تولیـد نمی شـود و وقتـی این اتفـاق می افتد 
دیگـر محصولـی بـرای عرضـه در سـالن ها 
وجـود نـدارد، بـه همیـن ترتیـب بـه ناچـار 
سـالن ها تعطیـل می شـوند. حتـی در حـال 
حاضـر هم سـالن های سـینمایی در مشـهد، 

شـیراز، کـرج و هـم تعطیل هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه فـروش ایـن فیلـم گفـت: 
در هفتـه اول اکـران فـروش بـدی را تجربه 
نکـرد ولـی نکتـه جالب تـر ایـن اسـت که با 
وجـود اینکـه در حـال حاضـر تنهـا ۳ فیلـم 
سـالن  مـا  بـه  هـم  بـاز  اسـت  پـرده  روی 
نمی دهنـد بـرای مثال مـا در سـینما آزادی 
تنهـا یک سـانس نمایش داریـم و دلیل این 

امـر را نمی دانـم.
ایـن کارگـردان مطـرح کرد: نسـبت بـه این 
وضعیـت بیمـاری و نبـود تبلیغـات فـروش 
فیلـم ما بد نبوده اسـت. شـرایط بـه گونه ای 
اسـت که حتی برخـی از من می پرسـند که 
سـینماها باز اسـت؟ یعنی خبر از بازگشـایی 
سـینماها و رعایـت پروتکل هـا ندارنـد. ایـن 
را  اطالع رسـانی  و  تبلیغـات  لـزوم  موضـوع 

می کند. عیـان 
فیلـم  ایـن  حواشـی  دربـاره  امین نگارشـی 
کـه مطرح می شـد پروانـه سـاخت ویدئویی 
درسـت  موضـوع  ایـن  کـرد:  عنـوان  دارد، 
نیسـت. مـا اواخـر سـال ۹۶ پروانـه سـاخت 
سـینمایی گرفتـه بودیم و مسـتندات آن در 

اسـت. تهیه کننـده  اختیـار 
ابـد«  »تـا  داسـتان  دربـاره  پایـان  در  وی 
توضیـح داد: قصـه ایـن فیلـم دربـاره چهـار 
نفـر اسـت کـه در یـک بـاز زمانـی گرفتـار 
بـرای  اقداماتـی  و  بهـره ای می شـوند  پـول 
بازگردانـدن ایـن پـول می کننـد. مـن البته 
ایـران  بـه  منحصـر  فقـط  را  مشـکل  ایـن 
فیلـم  سـاختار  در  رو  همیـن  از  نمی دانـم، 
قصـه را بـه گونـه ای روایـت کرده ایـم کـه 
گویـی در ناکجاآبـاد رخ می دهـد. در ارشـاد 
بـه تهیه کننـده گفتـه بودنـد کـه »تـا ابـد« 
یـک فیلـم تلـخ و سـیاه اسـت بـه طـوری 
کـه حتـی درجـه بنـدی »۱۵+« بـه فیلـم 
مـا خـورد، اما شـخصاً معتقـدم به هـر حال 
پـول ربـا و بهـره از اسـاس سـیاه و عاقبـت 

تلـخ آن هـم مشـخص اسـت.
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ــر  ــک قش ــادی از ی ــخصیت ها نم ــن ش ای
ــم  ــر مه ــادی قش ــتند.مردم ع ــه هس جامع
ــهرام  ــد و ش ــی دهن ــکیل م ــه را تش جامع
تاکســی نمــاد ایــن آدم هــا اســت. مردمــی 
کــه خیلــی درد و دل دارنــد . امــا متاســفانه 
نمــی تواننــد حرفشــان را خیلــی گســترده 
مطــرح کنند.اغلــب حــرف هایشــان در 
ــم  ــر ه ــد .اگ ــی مان ــی م ــان باق ــینه ش س
تخطــی  فضــای خودشــان  از  بخواهنــد 
ــرار مــی  ــاب و ســرزنش ق ــورد عت ــد م کنن
ــان  ــش مرج ــروه دوم را در نمای ــد . گ گیرن
ــر  ــده قش ــد و او نماین ــی کن ــی م نمایندگ
فرهیختــه اســت . مرجــان علــی رغــم اینکه 
بچــه پاییــن شــهر اســت خیلــی تــالش می 
کنــد تــا شــاعرانه و متفــاوت صحبــت کنــد 
. او هــم تــالش هایــش ابتــر و عقیــم باقــی 

مانــده اســت . در واقعیــت هــم فرهنــگ مــا 
بــه خصــوص در دهــه شــصت تــا بــه امــروز 
ــت . در آن دوران  ــاس نیس ــل قی ــاًل قاب اص
ــوف  ــری معط ــائل دیگ ــه مس ــا ب ارزش ه
بــود. در بخــش ســوم هــم هنرمنــدان 
وآرتیســت هــا مــورد رویکــردم بودنــد. نمــاد 
ایــن گــروه ســیامک ۳۵ میلیمتــری اســت و 
مــدام در تاکســی اتفاقــات هنــری ایــن ســه 
ــاره ســینما حــرف  دهــه بــه خصــوص در ب
مــی زنــد وآنهــا را بــا هــم قیــاس مــی کنــد 
و حرفــش را زبــان هنــری بیــان مــی کنــد 
ــن  ــم محــض اســت.   ای و یــک عشــق فیل
ــورمان  ــر کش ــان هن ــع زب ــه واق ــا ب آدمه
ــر  ــه قش ــق ب ــارم متعل ــروه چه ــتند .گ هس
ــیف اهلل  ــش س ــه در نمای ــت ک ــنتی اس س
ــی  ــد . آدم های ــی کن ــی م ــا را نمایندگ آنه

کــه فضــای ذهنــی مذهبــی و دینــی دارنــد 
ــه دســتخوش تحــوالت  ــن ســه ده و در ای

ــد. ــادی شــده ان زی
چقــدر بــه بحــث مقایســه بیــن نســل دهــه 
شــصتی هــا و دهــه هــای بعــدی رویکــرد 

داشــتید؟
ایــن  نمایــش بــه نوعــی تلنگــری اســت بــه 
نســل امــروزی. متولدیــن دهــه هــای  ۷۰، 
۸۰ و ۹۰ تفــاوت هــا وتضادهــای بســیاری 
نســل  دارنــد.   ۶۰ دهــه  متولدیــن  بــا 
ــاده و  ــای کوچــک ، س ــا چیزه ــه ۶۰ ب ده
ــل  ــا نس ــد . ام ــی می کردن ــی زندگ متفاوت
ــتفاده از  ــات واس ــن امکان ــا بهتری ــروز ب ام
تکنولــوژی روز بــاز هــم از زندگی احســاس 
رضایــت ندارنــد. در بخــش هنــری در دهــه 
ــاری تحســین برانگیز تولیــد می شــد  ۶۰ آث
کــه جــای صحبــت داشــت و گره گشــا 
ــه ســمت  ــز ب ــدات نی ــروز تولی ــا ام ــود ام ب
و ســوی کارهــای ســطح پاییــن تــری 
ــاراج  ــد ت ــبختانه کهب ــت. خوش ــه اس رفت
ــی از طبقــه  نویســنده متــن شــناخت خوب
ــار نوشــتاریش  ــه دارد و در آث پاییــن جامع
ــان  ــه بی ــکافانه ب ــاوت و موش ــرد متف رویک
احــواالت و نحــوه گفتمــان و گویــش بچــه 
هــای جنــوب شــهر دارد.  در کلیــت بــرای 
نوشــتن و یــا اجــرای نمایــش از آدمهــا باید 
شــناخت خوبــی از آنهــا داشــت و مــن هــم 
بچــه خــاک ســفید هســتم و در محیطــی 
بــزرگ شــده ام کــه از ایــن جنــس آدم هــا 
ــدم  ــت و متعق ــوده اس ــاد ب ــرم زی دور و ب
ــن  ــه از دل همی ــت ک ــذار اس ــری اثرگ هن

ــه وجــود آمــده باشــد. مــردم ب
چــه تغییراتــی در  اجــرای مجــدد نمایــش 

بیســت متــری جوادیــه انجــام داده ایــد؟
چــون نمایــش بــه صــورت مونولــوگ اســت 
تغییــرات اندکــی بــه وجود آمــده اســت. البته 
هــر اثــر هنــری در بازآفرینــی مجــدد بــه طور 
حتــم تغییراتــی خواهــد داشــت و بیشــتر بــه 
ــده  ــی رود. عم ــدن م ــر ش ــل ت ــمت کام س
تغییــرات نمایــش در بــاره بازیگــران بــود و در 
اجــرای مجــدد نمایــش، آرش فالحت پیشــه 
ــور  ــه کیان پ ــده و آی ــروز پناهن ــن به جایگزی
بــه جــای ســارا الهیــاری ایفــای نقــش مــی 
کننــد و طبیعــی اســت کــه در جنــس بــازی 
هــا شــاهد تغییراتــی هــم باشــیم . البتــه در 
ــروز  ــاری و به ــارا الهی ــم س ــی ه اجــرای قبل

پناهنــده حضــور موفقــی داشــتند.
منبع: ایران تئاتر

گفت وگو با رضا بهرامی کارگردان نمایش بیست متری جوادیه
هنر متعهد باید در این شرایط هم با مردم در ارتباط باشد

درخواست 2 صنف برای برگزاری مجدد انتخابات 
»خانه سینما«

سریال »سرزده« در کنداکتور پخش شبکه یک قرار گرفت

فیلمبرداری »بابا سیبیلو« با بهبودی بهاره رهنما آغاز شد

کانــون  و  تهیه کننــدگان  شــورایعالی 
ــای  ــران در بیانیه ه ــینمای ای ــازان س آهنگس
مجــدد  برگــزاری  درخواســت  جداگانــه 
ــد؛ ــرح کردن ــینما را مط ــه س ــات خان انتخاب

کانــون  و  تهیه کننــدگان  شــورایعالی 
آهنگســازان ســینمای ایــران بــا صــدور 
بیانیه هایــی جداگانــه ضمــن گالیــه و انتقــاد 
ــأت  ــای هی ــدن اعض ــاب ش ــد انتخ از فرآین
مدیــره پانزدهــم »خانــه ســینما« درخواســت 
ــات  ــدد انتخاب ــزاری مج ــرای برگ ــود را ب خ

ایــن دوره مطــرح کردنــد.
در متــن بیانیــه کانون آهنگســازان ســینمای 

ــران آمده اســت: ای
»ریاست محترم سازمان سینمایی

ــی و  ــزاری غیرقانون ــی برگ ــالم، در پ ــا س ب
ــخ  ــینما در تاری ــه س ــنامه خان ــالف اساس خ
2۰ مــرداد ۱۳۹۹ توســط هیــات مدیــره 
ســابق، بدیــن وســیله اعتــراض شــدید خــود 
را اعــالم داشــته و رســیدگی فــوری بــه ایــن 
شــکایت و ابطــال انتخابــات از طــرف آن 

ــتیم: ــر هس ــل زی ــه دالی ــازمان ب س
ــر  ــره ب ــات مدی ــرف هی ــه از ط ۱. دعوتنام
اســاس مــاد نــوزده و آخریــن اساســنامه 
وزارت  و  توســط صنــوف  تصویــب شــده 
ــد  ــف می توان ــر صن ــت و ه ــوده اس ــاد ب ارش
حــق رای و معرفــی نامــزد بــرای هیــات 
مدیــره داشــته باشــد کــه در هنــگام برگزاری 
مجمع عمومــی و بــر خــالف دعوتنامــه و 
اساســنامه، بــا رفتــاری توهین آمیــز از انجــام 

ــد. ــل آم ــه عم ــت ب ــه، ممانع ــن وظیف ای
2. طبــق مــاد یــک اساســنامه، خانــه ســینما 
تحــت نظــارت وزارت ارشــاد بــوده و در 
ــرم  ــه محت ــاده، آن وزارت خان ــن م تبصــره ای

تعهــد داده اســت کــه مراحــل قانونی شــدن 
صنــوف را انجــام دهــد کــه تاکنــون و پــس 
اقــدام عملــی توســط  از ســال ها، هیــچ 
ــه اســت. ــه صــورت نگرفت مســئولین مربوط

۳. در اساســنامه خانــه ســینما هیچ گونــه 
ــوف در وزارت  ــت صن ــزوم ثب ــه ل ــاره ای ب اش
کار و دریافــت شناســه از آن وزارتخانه نشــده 
اســت و تاکنــون نامه رســمی از طــرف وزارت 
ــه  ــی ب ــگ عموم ــورای فرهن ــا ش ــاد ی ارش
ــت  ــده اس ــالغ نش ــینما اب ــه س ــوف خان صن
ــفاهی، غیرمســتند و  ــتورات ش و بیشــتر دس
توســط عناصــری از هیــات مدیــره و مدیــران 
اجرایــی خانــه ســینما همــراه بــا تهدیــد، آزار 
ــوده  ــوف ب ــی در صن ــت و اختالف افکن و اذی

اســت.
۴. رفــع هرگونــه مشــکل در اساســنامه خانــه 
ســینما و دریافــت شناســه )براســاس مصــوب 
هیــات دولــت(، یــا هــر معضــل قانونــی 
دیگــری در رابطــه بــا صنــوف را فقــط وظیفه 
ــتورات  ــا دس ــه ب ــم ک ــاد می دانی وزارت ارش
ــا طــی مراحــل  ــی، درج در اساســنامه ب کتب
قانونــی و تصویــب توســط شــورای فرهنــگ 

ــت. ــر اس ــی امکان پذی عموم
۵. مشــکالت به وجــود آمــده را ناشــی از 
ــتباه  ــیرهای اش ــت و تفس ــات نادرس تصمیم
ــاص و دارای  ــده ای خ ــط ع ــن توس از قوانی
نامعلــوم  نامشــخص و مقصــدی  اهدافــی 
می دانیــم و خواســتار تشــکیل کمیتــه ای 
حقیقت یــاب در ایــن زمینــه هســتیم تــا 
بــه درســتی آسیب شناســی شــود، چــرا کــه 
عــدم رســیدگی و ســکوت مراجــع ذیربــط و 
ــران  ــئولین و مدی ــرد مس ــه عملک ــی ب نظارت
اجرایــی خانــه ســینما، ادامــه بحــران در 

خواهــد  دنبــال  بــه  را  اصنــاف  جامعــه 
ــت.« داش

ــه  ــان خان ــینما« همچن ــه س ــد »خان بگذاری
ــد ــینما بمان ــواده س خان

کننــدگان  تهیــه  شــورایعالی  همچنیــن 
نشســت،  آخریــن  در  ایــران  ســینمای 
ــی  ــورد بررس ــینما را م ــه س ــات خان انتخاب
قــرار داد و از عــدم حضــور یــک ســوم اعضــا 
ــی  ــه، اظهــار نگران در تعییــن سرنوشــت خان

ــرد. ک
در بخشــی از اطالعیــه شــورایعالی بــه همیــن 

مناســبت آمده اســت:
»اگــر اهالــی ســینما را اعضــای یــک خانــواده 
ــک  ــب ی ــواده صاح ــن خان ــر ای ــم و اگ بدانی
کاشــانه اســت کــه نامــش را »خانــه ســینما« 
گذاشــته ایم، در ایــن صــورت بیــرون رانــدن 
ــان  ــه خودش ــواده از خان ــن خان ــای ای اعض

ــد. ــه باش ــد خردمندان نمی توان
هیــچ ســازه ای بخاطــر در و دیــوارش، هویــت 
خانــه را پیــدا نمی کنــد مگــر بــا بــودن 
پذیــرش  عــدم  آن!  در  خانــواده  اعضــای 
ــازده صنــف از ســی و یــک صنــف حاضــر  ی
در خانــه ســینما در مجمــع عمومــی آن، 
ــه  ــنامه اش دارد و ن ــتوانه ای در اساس ــه پش ن
ــای  ــن اعض ــل رواداری بی ــا اص ــازگاری ب س

ــواده! خان
تهیــه  شــواریعالی  منطقــی  چنیــن  بــا 
خواهــان  ایــران  ســینمای  کننــدگان 
و  فوق العــاده  عمومــی  مجمــع  برگــزاری 
ــره  ــأت مدی ــات هی ــدد انتخاب ــزاری مج برگ
ــینما  ــه س ــب خان ــن ترتی ــه ای ــا ب ــت ت اس
همچنــان خانــه ای باشــد بــرای خانــواده 

ایــران.« بــزرگ ســینمای 
مجموعــه تلویزیونــی »ســرزده« از تولیــدات صــدا و ســیمای مرکــز 
ــر  ــیما در نظ ــک س ــبکه ی ــش از ش ــرای پخ ــوی، ب ــان رض خراس

گرفتــه شــد.
ــازمان  ــور اســتان های س ــت ام ــی معاون ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
ــی اســت  ــه ای تلویزیون ــوان مجموع صــدا و ســیما، »ســرزده« عن
کــه بــا هدایــت و مشــارکت مرکــز ســیمای اســتان ها و در مرکــز 

خراســان رضــوی تولیــد شــده اســت.
ــه و  ــی همچــون توب ــر موضوعات ــد ب ــا تاکی ــی ب ــن درام اجتماع ای
ــا  ــد، اصــالن و رض ــت می کن ــی را روای ــتان متفاوت بخشــش، داس
ــا  ــد ام ــه بوده ان ــتی چوخ ــای کش ــی و رقب ــتان دوران جوان دوس

ــت. ــرده اس ــدا ک ــر ج ــا را از یکدیگ ــیر آن ه ــت روزگار مس دس
ــه کارهــای  رضــا در نیــروی پلیــس خدمــت می کنــد و اصــالن ب
ــت می شــود  خــالف کشــیده شــده اســت؛ داســتان از آنجــا روای
ــالن  ــتگیری اص ــه دس ــق ب ــا موف ــل رض ــال قب ــار س ــه چه ک

و... می شــود 
ــد و  ــه ای تولی ــمت ۴۵ دقیق ــت قس ــریال در هف ــی س ــن مین ای
ــل  ــت کام ــا رعای ــا و ب ــاری کرون ــام بیم ــرداری آن در ای تصویرب
ــت. ــده اس ــام ش ــاه انج ــول 2 م ــتی در ط ــای بهداش پروتکل ه

بهــادر اســدی کارگردانــی »ســرزده« را بــر عهــده داشــته و 
بازیگرانــی همچــون بهرنــگ علــوی، علــی انصاریــان، نســیم ادبــی، 
رویــا میرعلمــی، یاشــار هاشــم زاده، رامبــد شــکرابی و امیربهــادر 

ــد. ــش پرداخته ان ــای نق ــه ایف ــه در آن ب اورعیب
ایــن ســریال بــرای پخــش از شــبکه یــک ســیما در جــدول پخــش 

ــرار گرفته اســت. ق

فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی »بابــا ســیبیلو« بــه تهیــه کنندگــی 
احمــد احمــدی و کارگردانــی ادویــن خاچیکیــان بعــد از بهبــودی 

بهــاره رهنمــا و انجــام تســت کرونــا مجــددا آغــاز شــد.
 بــه نقــل از روابــط عمومــی پــروژه، احمــد احمــدی تهیــه کننــده 
ــه  ــد مرحل ــال در چن ــه ح ــا ب ــت: ت ــیبیلو« گف ــا س ــم »باب فیل
ــرداری حضــور داشــته و  ــه فیلمب پزشــکان متخصــص ســر صحن
از تمــام عوامــل ســازنده تســت کرونــا گرفتنــد کــه خوشــبختانه 
ــد جــز یکــی از بازیگــران اصلــی  همگــی در ســالمت کامــل بودن
کــه بالفاصلــه فیلمبــرداری را بــرای ســالمت دیگــر عوامــل متوقف 
کردیــم، گرچــه توقــف فیلمبــرداری باعــث افزایــش هزینــه هــای 
گــزاف تولیــدی فیلــم در ایــن شــرایط بحرانــی اقتصــادی شــد، اما 
ــت  ــا در اولوی ــواده آن ه ــراد و خان ــا همیشــه ســالمت اف ــرای م ب
ــا  بــود. بــا ســالمتی کامــل ایــن بازیگــر مجــددا فیلمبــرداری را ب

رعایــت تمــام پروتــکل هــای بهداشــتی آغــاز کردیــم.

وی ادامــه داد: »بابــا ســیبیلو« فیلــم اول ادویــن خاچیکیــان 
ــچ  ــه اســت، هی اســت و در شــرایط بســیار ســخت در حــال تهی
ــد آن  ــب تولی ــام مصائ ــی از آن نشــده و شــخصا تم ــه حمایت گون
را در بخــش خصوصــی و مســتقل برعهــده دارم، معتقــدم چــراغ 
ــی  ــرایط کنون ــد و در ش ــن بمان ــد روش ــینما بای ــای س ــالن ه س
ــای  ــه بق ــد ب ــد امی ــی توان ــم م ــک فیل ــی ی ــران حت ــد و اک تولی
ســینما و رســیدن بــه روزهــای پــر رونــق گذشــته را در ذهــن هــا 
روشــن نگــه دارد مضافــا ایجــاد شــغل در ایــن شــرایط اقتصــادی 
هــم مهــم و ارزشــمند اســت، بــی شــک شــرایط اینگونــه پابرجــا 
ــم روی  ــدن فیل ــر از دی ــار یکدیگ ــاز در کن ــا ب ــد و م ــد مان نخواه

ــرد. ــم ب ــذت خواهی ــم ســینما ل ــرده نقــره ای عظی پ

فیلمبــرداری »بابــا ســیبیلو« در تهــران انجــام مــی شــود و بــزودی 
بازیگــران جدیــدی بــه ایــن پــروژه خواهند پیوســت.

ــق، رز  ــین صدی ــر حس ــا، امی ــاره رهنم ــم، به ــفیعی ج ــا ش رض
ــف  ــور، یوس ــروز پ ــا به ــد طاه ــکوری، محم ــیا ش ــوی، پارس رض
ــی،  ــیر کاظم ــوب، اردش ــاس محب ــی، عب ــی کاظم ــادی، عل صی
ــاد  ــوی، فره ــرگان عل ــی، مه ــه غالم ــدی، هانی ــا احم محمدرض
ــت،  ــرا گلدوس ــی، زه ــد پناه ــی، محم ــفیدی، آوا دهقان ــش س ری
ــاوری شــاد، احســان پرفکــت، مرتضــی  ــد ی شــهال سرشــار، احم
ــدی  ــگری، مه ــجاد عس ــد س ــی، محم ــینعلی قورچ ــداده، حس دل
هاشــم پــور، یگانــه ظرافتــی، حســین روزبــه، محســن زارع، 
ــیبیلو«  ــا س ــینمایی »باب ــم س ــران فیل ــی، بازیگ ــل قهرمان ابوالفض

ــتند. هس

مارتین اسکورسیزی از یک فیلم تجربی حمایت کرد
مارتیــن اسکورســیزی کارگــردان سرشــناس ســینما بــا قبــول 
ــم  ــن فیل ــک زن« از ای ــی از ی ــم »تکه های ــی فیل تهیه کنندگــی اجرای

ــرد. ــت ک ــی حمای تجرب
، مارتیــن اسکورســیزی بــه فیلــم »تکه هــای یــک زن« مورنــل 
موندروتســو پیوســت تــا بــه عنــوان تهیه کننــده اجرایــی از آن 

ــد. ــت کن حمای
ایــن فیلــم نخســتین اکــران جهانــی اش را در بخــش رقابتی جشــنواره 

فیلــم ونیــز و نیــز در بخــش گاالی تورنتــو تجربــه می کنــد.
ــتاین  ــن برنس ــاف و ال ــایا لب ــای، ش ــا کرب ــازی ونس ــا ب ــم ب ــن فیل ای
ســاخته شــده و اولیــن تجربــه ســاخت یــک فیلــم بــه زبــان انگلیســی 
بــرای موندروتســو اســت. وی بــا فیلــم »خــدای ســفید« برنــده جایــزه 

نوعــی نــگاه جشــنواره کــن شــده بــود.
فیلمنامــه ایــن فیلــم توســط کاتــا وبــر بــر مبنــای تجربــه شــخصی 
ــا بــازی کربــی  کارگــردان نوشــته شــده و ماجــرا در مــورد زوجــی ب
ــه  ــان را ب ــه فرزندش ــد در خان ــی قصــد دارن ــه وقت ــاف اســت ک و لب
ــر اثــر غفلــت خدمتکارشــان ماجرایــی جنایــی شــکل  ــد ب دنیــا آورن

می گیــرد.
ــر، ســارا اســنوک،  ــی پارک ــوان از مال ــم می ت ــران فیل ــروه بازیگ در گ

لیــزا شــلزینگر، بنــی ســفدی و جیمــی فیلــز نیــز نــام بــرد.
اسکورســیزی در ایــن بــاره گفــت: خــوب اســت کــه بتوانیــد فیلمــی 
ــاری اســت  ــن افتخ ــد. ای ــر کن ــما را غافلگی ــه ش ــد ک ــا کنی را تماش
کــه کمــک کنــم تــا ایــن فیلــم همان طــور کــه شایســته اش اســت، 
ــر  ــک زن« از نظ ــای ی ــت آورد. »تکه ه ــه دس ــتری ب ــان بیش مخاطب

مــن یــک تجربــه ســینمایی عمیــق و منحصــر بــه فــرد بــود.
ــک  ــه ی ــی ب ــس می کن ــم ح ــای فیل ــا تماش ــزود: ب ــه اف وی در ادام
گــرداب بحــران خانــواده ای افتــاده ای و بــا همــه افــرادش بــه صــورت 
اخالقــی درگیــر شــده ای و در حالــی کــه بــه همــه کشــش داری امــا 

از قضــاوت دوری.
اسکورســیزی همچنیــن کارگردانــی کورنــل موندروتســو را تحســین 
ــا دوربیــن کاری می کنــد  ــا یــک ســبک ســیال ب کــرد و گفــت: او ب

ــه موضــوع  ــن اســت ک ــی و غیرممک ــی از آن رو بگردان ــه نمی توان ک
ــود. ــت ش ــت بی اهمی برای

موندروتســو نیــز بــا تشــکر از اسکورســیزی گفــت وقتــی وی پــس از 
تماشــای »تکه هــای یــک زن« بــا مــن تمــاس گرفــت، زمــان بــرای 
ــزرگ  لحظاتــی برایــم متوقــف شــد. وی افــزود: ایــن یــک افتخــار ب
ــده اســت  ــی دی ــن همــه فیلمســازی تجرب اســت کــه کســی کــه ای

ــد. ــت کن ــم حمای ــا کرده ای ــه م ــد از کاری ک بخواه
کورنــل موندروتســو کارگــردان فیلــم و تئاتــر اهــل مجارســتان اســت. 
ــزه آکادمــی هنرهــای درام  ــوان بازیگــر جای ــه عن وی ســال ۱۹۹۸ ب
ــن  ــال 2۰۰۳ همی ــرد و س ــود ک ــت را از آن خ ــینمای بوداپس و س
جایــزه را بــرای کارگردانــی ســینما و تلویزیــون کســب کــرد. اولیــن 
فیلــم بلنــدش »ایــن را می خواهــم و نــه هیــچ چیــز دیگــر« جایــزه 
بهتریــن فیلــم اول را از جشــنواره هفتگــی ســینمای مجارســتان بــه 

دســت آورد.
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سهام شناور آزاد شرکت های بورسی به 25 درصد رسید
نماینــدگان مجلــس تصویــب کردنــد کــه 
ــه  ــی ب ــرکت های بورس ــناور آزاد ش ــهام ش س

ــد. ــدا کن ــش پی ــد افزای 2۵ درص
، نماینــدگان مجلــس در جلســه علنــی امــروز 
)چهارشــنبه( و در جریــان بررســی الیحــه 
پذیرفتــه  شــرکت های  ســرمایه  افزایــش 
ــورس  ــا فراب ــادار ی ــورس اوراق به ــده در ب ش
ایــران از طریــق صــرف ســهام بــا ســلب حــق 

ــد. ــب کردن ــواد ۴ و ۵ آن را تصوی ــدم م تق
ــاده ۱۴۳  ــه ، در م ــن الیح ــاده ۴ ای ــق م طب
قانــون مالیاتهــای مســتقیم عبــارت »حداقــل 
ــارت  ــه عب ــناور آزاد« ب ــهام ش ــد س 2۰درص
»حداقــل 2۵ درصــد ســهام شــناور آزاد« 

ــد. ــالح ش اص
همچنیــن طبــق مــاده ۵،دســتورالعمل  هــای 
ــرف  ــر ظ ــون حداکث ــن قان ــواد ای ــی م اجرای
مــدت یکمــاه پــس از الزم  االجــرا شــدن 
ــورس و اوراق  ــون، توســط ســازمان ب ایــن قان
بهــادار و ســازمان امــور مالیاتــی کشــور تهیــه 
ــه تصویــب شــورایعالی بــورس  مــی  شــود و ب

و اوراق بهــادار مــی  
رســد.

بــه گــزارش ایســنا 
 ۱۴۳ مــاده  در 
قانــون مالیــات هــای 
امــده  مســتقیم 
اســت کــه معــادل 
 )۱۰( درصــد  ده 
از مالیــات بردرآمــد 

حاصــل از فــروش کاالهایــی کــه در بــورس-
ــروش  ــه ف ــده و ب ــه ش ــی پذیرفت ــای کاالی ه
مالیــات  از   )۱۰( درصــد  ده  و  می رســد 
ــرای  ــا ب ــد شــرکتهایی کــه ســهام آنه بردرآم
ــی  ــا خارج ــی ی ــهای داخل ــه در بورس  معامل
پذیرفتــه می شــود و پنــج درصــد )۵( از 
ــهام  ــه س ــرکت هایی ک ــد ش ــر درآم ــات ب مالی
آنهــا بــرای معاملــه در بــازار خــارج از بــورس 
ــی  شــود، از  ــه م ــا خارجــی پذیرفت ــی ی داخل
ــت  ــه از فهرس ــالی ک ــا س ــرش ت ــال پذی س
ــورس- ــن ب ــده در ای ــه ش ــرکتهای پذیرفت ش

بازارهــا  یــا  هــا 
نشــده اند  حــذف 
ــازمان  ــد س ــا تأیی ب
بخشــوده می شــود. 
کــه  شــرکتهایی 
ســهام آنهــا بــرای 
ــهای  معامله در بورس
ــا خارجــی  داخلــی ی
ــا بازارهــای خــارج  ی
از بــورس داخلــی یــا خارجــی پذیرفتــه شــود 
در صورتــی کــه در پایــان دوره مالــی بــه 
 )2۰( تأییــد ســازمان حداقل بیســت درصــد
ســهام شــناور آزاد داشــته باشــند معــادل دو 
برابــر معافیتهــای فــوق از بخشــودگی مالیاتــی 

می شــوند.)۱( برخــوردار 
ــهام و  ــال س ــل و انتق ــر نق ــره ۱ - از ه تبص
ــهم- ــهام و س ــدم س ــق تق ــرکه و ح سهم الش

ــات  ــرکتها مالی ــایر ش ــرکا در س ــرکه ش  الش
مقطوعــی بــه میــزان چهاردرصــد )۴(  ارزش 
ــت  ــن باب ــا وصــول می شــود. از ای اســمی آنه

وجــه دیگــری بــه  عنــوان مالیــات بــر درآمــد 
ــد.  ــد ش ــه نخواه ــوق مطالب ــال ف ــل و انتق نق
انتقــال دهنــدگان ســهام و  سهم  الشــرکه و 
ــال،  ــل از انتق ــد قب حــق تقــدم ســهام مکلفن
مالیــات متعلــق را بــه حســاب ســازمان امــور 

ــد. ــز کنن ــی کشــور واری مالیات
ادارات ثبــت یــا دفاتــر اســناد رســمی مکلــف-

ــم  ــا تنظی ــرات ی ــت تغیی ــع ثب ــد در موق ان
ســند انتقــال حســب مــورد گواهــی پرداخــت 
ــده   ــه پرون ــذ و ضمیم ــق را اخ ــات متعل مالی

ــا انتقــال کننــد. ــه ثبــت ی ــوط ب مرب
ــه  تبصــره 2 - در شــرکت های ســهامی پذیرفت
شــده در بــورس اندوختــه صــرف ســهام 
مشــمول مالیــات مقطــوع بــه نــرخ نیــم 
ایــن   بــه  بــود و  درصــد )۰/۵( خواهــد 
ــرد.  ــق نمی گی ــری تعل ــات دیگ ــد مالی درآم
شــرکتها مکلــف  هســتند تــا پایــان مــاه 
بعــد)2( از تاریــخ ثبــت افزایــش ســرمایه آن 
را بــه حســاب ســازمان امــور مالیاتــی کشــور 

ــد. ــز کنن واری

چندین پروژه در حال مطالعه برای ورود به خبر
بورس مسکن است

معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: تعــداد 
قابــل مالحظــه ای صنــدوق پــروژه تهیــه 
ــانی  ــه روز رس ــال ب ــه در ح ــم ک ــرده ای ک
اطالعــات و مطالعــات بــرای ورود بــه بــورس 

ــت. ــکن اس مس
ــدوق  ــرد: صن ــار ک ــودزاده اظه ــود محم محم
هــای ســرمایه گــذاری مســکن و ســاختمان 
ــای  ــروژه ه ــه پ ــد اســت ک ــک بخــش مول ی
ــورد  ــات م ــر خدم ــاری و دیگ ــکونی، تج مس
نیــاز شــهری بــه صــورت ســهام عرضــه 
مــی شــود و متقاضیــان می تواننــد در آن 

کننــد. ســرمایه گذاری 
ــی  ــه م ــت ک ــی اس ــن ظرفیت ــزود: ای وی اف
توانــد بــه رونــق بخــش ســاخت و ســاز منجــر 
ــکل  ــه ش ــن ب ــش از ای ــا پی ــه ت ــود. البت ش
محــدود وجــود داشــت امــا قــرار اســت آن را 

ــم. ــر کنی گســترده ت
معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
ــا اعــالم ایــن خبــر کــه تعــداد  شهرســازی ب
قابــل مالحظــه ای صنــدوق پــروژه تهیــه 
ــانی  ــه روز رس ــال ب ــه در ح ــم ک ــرده ای ک
ــش  ــت: پی ــت گف ــات اس ــات و مطالع اطالع
بینــی مــی کنیــم در چنــد مــاه آینــده یکــی 
ــی  ــورس معرف ــه ب ــا ب ــروژه ه ــن پ ــی ای یک

ــود. ش
بــورس  تفــاوت  تشــریح  در  محمــودزاده 
مســکن بــا بــورس امــالک و مســتغالت 

ــه وزارت اقتصــاد تحــت  ــی ک ــت: موضوع گف
ــالم  ــتغالت اع ــالک و مس ــورس ام ــوان ب عن
ــای  ــتگاه ه ــازاد دس ــوال م ــه ام ــرده عرض ک
اجرایــی اســت کــه بــه منظــور دســتیابی بــه 
ــم  ــن ه ــش از ای ــه ای، پی ــای بودج درآمده

بــه شــکل آگهــی در روزنامــه یــا دیگــر روش 
هــای ســنتی انجــام مــی شــد و هــم اکنــون 
ــام  ــورس انج ــت در ب ــرار اس ــد ق ــن فراین ای

ــود. ش
وی خاطــر نشــان کــرد: بنابرایــن بــورس 

ــدی نیســت  ــز جدی امــالک و مســتغالت چی
و تنهــا اتفــاق جدیــد آن اســت کــه بــه 
منظــور ایجــاد شــفافیت، فــروش امــوال 
مــازاد دولتــی بــه جــای آگهــی هــای ســنتی 

ــود. ــی ش ــام م ــورس انج ــق ب از طری

توصیه به سهامداران
سهام بورسی خوب را نگه دارید

یـک کارشـناس بازار سـرمایه با اشـاره به روند نزولی شـاخص بـورس در روزهـای اخیر، 
بـه سـهامداران توصیه کرد اگر سـهمی با پشـتوانه تحلیلـی منطقی دارنـد، در این روزها 

آن را نفروشـند و نگه دارند.
روزبـه شـریعتی در گفـت و گـو بـا ایسـنا، بـا تاکیـد بر اینکـه پیـش از ایـن توصیه های 
زیـادی بـه جدیدالورودهـای بـازار سـرمایه شـده بـود، اظهـار کرد: پیـش از ایـن بارها بر 
ایـن موضوعـات تاکیـد شـده بـود که افـراد تـازه وارد بـرای ورود به بـازار سـرمایه اعتبار 
نگیرنـد، خانـه نفروشـند، وام و قـرض نگیرنـد، تـک سـهم نشـوند، پرتفـو بچیننـد، غیر 

مسـتقیم وارد شـوند و... .
وی ادامـه داد: درحـال حاضـر تـر و خشـک در بـازار بـا هـم مـی سـوزند اما بایـد به این 
نکتـه توجـه داشـت کـه ایـن اتفاق مـداوم نیسـت. بسـیاری از سـهم ها به دلیـل قیمت 
هـای جهانـی و قیمت دالر نیمایی پشـتوانه سـودآوری قابـل توجهی دارنـد و ریزش این 

سـهم ها ادامـه دار نخواهـد بود.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه، بـا تاکیـد بـر اینکـه  شـایعات بـه بـازار ضربه زده اسـت، 
گفـت: تصمیـم گیـران بایـد توجه داشـته باشـند نمـی توانند در یک بـازاری کـه در آن 
مـوج بـزرگ نقدینگـی با حجم روزانه بیـش از یک میلیـارد دالر معامله انجام می شـود، 

تعـادل برقـرار کننـد  و دسـتکاری آن هـا باعـث بهم خـوردن وزنه می شـود.
شـریعتی ادامه داد: برخی سـهم ها جزو گزینه هایی هسـتند که مشـتری خود را دارند. 
هرچنـد اصـالح قابـل توجه ۳۰ تـا ۴۰ درصدی داشـته اند امـا  تجدید ارزیابـی، افزایش 
قیمـت دالر  نیمـا، افزایـش قیمـت هـای جهانـی و از بیـن رفتـن کرونـا باعـث صعودی 
شـدن دوبـاره آن هـا مـی شـود. اما به طـور کلی اگر برخـی تـازه واردها از بازار بترسـند 

و خـارج شـوند، بـازار رنـگ و بوی منطقیتـری به خود مـی گیرد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه سـهام داران اگر سـهم خوب بـا پشـتوانه تحلیلی دارنـد، باید آن 
را نگـه دارنـد، اظهـار کـرد: مـن فکر می کنـم بـازار در روزهای شـنبه یا یکشـنبه هفته 
آینـده مجـددا رونـد صعـودی بـه خـود بگیرد. هرچنـد بعید اسـت که پیک خـود که دو 

میلیـون و ۱۰۰ هـزار واحد بـود را رد کند.

معاون سازمان مالیاتی خبر داد:
تعیین مالیات مقطوع برای خریداران 

سکه در سال 9۷
معـاون درآمدهـای مالیاتـی سـازمان امـور مالیاتی کشـور، از تعیین مالیـات مقطوع 
بـرای خریـداران سـکه حداکثـر بـه میـزان 2۰۰ قطعه در سـال ۱۳۹۷ کـه در موعد 

مقـرر اظهارنامـه تسـلیم نکرده انـد، خبر داد.
بـه گـزارش ایسـنا، محمـد مسـیحی خاطرنشـان کـرد: تمامـی اشـخاص حقیقـی 
کـه در سـال ۱۳۹۷ اقـدام بـه خریـد و تحویـل حداکثـر 2۰۰ قطعـه سـکه از بانـک 
مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران کرده انـد و نسـبت بـه تسـلیم اظهارنامـه مالیاتی 
در موعـد مقـرر قانونـی ) حداکثـر تـا یکم تیرمـاه ۱۳۹۸( اقـدام نکرده اند، مشـمول 
مالیـات مقطـوع موضـوع تبصـره مـاده )۱۰۰( قانـون مالیات های مسـتقیم اصالحیه 
مـورخ ۳۱ تیرمـاه ۱۳۹۴ تعیین شـده در دسـتورالعمل شـماره 2۰۰/۹۸/۵۰۷ مورخ 

۳/۱2/۱۳۹۸ بـوده و ایـن مالیـات برابـر مقـررات قطعی اسـت.
وی اضافـه کـرد: چنانچه اشـخاص مورد اشـاره تاکنـون مالیات مقطوع تعیین شـده 
را پرداخـت نکرده انـد، می تواننـد حداکثـر تـا تاریـخ ۳۱/۶/۱۳۹۹ بـا مراجعـه بـه 
میـز خدمـت عملیـات الکترونیکـی مالیاتـی سـازمان امور مالیاتی کشـور به نشـانی 
://..، نسـبت بـه پرداخـت مالیـات متعلـق اقـدام و از تسـهیالت 
مقـرر در بخشـودگی جریمه هـای مالیاتی با رعایـت مقررات مربوط بهره مند شـوند.

طبـق اعـالم سـازمان امـور مالیاتـی، مسـیحی در پایـان سـخنانش تصریح کـرد: در 
صـورت عـدم پرداخت بدهی قطعی شـده در مهلت تعیین شـده، در اجـرای مقررات 
فصـل نهـم از بـاب چهـارم قانـون مالیات هـای مسـتقیم، نسـبت بـه وصـول بدهـی 
مالیاتـی قطعـی شـده و جریمه های مترتـب از طریق عملیـات اجرایی اقـدام خواهد 

. شد

حقوق کارگران 10 درصد افزایش یافت
ــه  ــران ب ــی کارگ ــا ۱۱ درصــدی دریافت ــش ۱۰ ت ــر کار از افزای ــاون وزی مع
دنبــال تصویــب افزایــش کمــک هزینــه مســکن کارگــران در هیــات دولــت 
خبــر داد و خبــر بازنگــری مجــدد دســتمزد در شــورای عالــی کار را رد کرد.

ــزار  ــش 2۰۰ ه ــه افزای ــت: مصوب ــاکرمی گف ــم ش ــزارش ایســنا، حات ــه گ ب
تومانــی حــق مســکن کارگــران شــامل همــه کارگــران شــاغل در بخشــهای 
دولتــی، خصوصــی و نهادهــای تابــع قانون کار می شــود و الزم االجرا اســت.

وی کــه در یــک گفتگــوی تلویزیونــی ســخن مــی گفــت، اظهــار کــرد: از 
2۴ ســال گذشــته فقــط شــش مرحلــه حــق مســکن افزایــش یافتــه کــه 
ــال ۱۳۹۸  ــان در س ــزار توم ــه ۱۰۰ ه ــال ۱۳۹۵ ب ــان س ــزار توم از 2۰ ه
رســید و در نهایــت بــا تصویــب امــروز هیــات وزیــران بــه ۳۰۰ هــزار تومــان 

افزایــش یافــت.
ــا افزایــش  ــن پرســش کــه ب ــه ای ــر کار در پاســخ ب ــط کار وزی معــاون رواب
2۰۰ هــزار تومانــی حــق مســکن، دریافتــی کارگــران چقــدر تغییــر خواهــد 
کــرد؟ گفــت: بــا تصویــب هیــات دولــت در مجمــوع ۱۰ درصــد بــه دریافتی 
کارگــران افــزوده مــی شــود و متوســط دریافتــی کارگــران در ســال ۱۳۹۹ 

بــه ۴۳.۵ درصــد مــی رســد.
شــاکرمی گفــت: کارگــران مجــرد و کارگــران متاهــل و دارای فرزنــد بیــن 
۹.۴ تــا ۱۱ درصــد افزایــش و کارگــران بــدون ســابقه کــه ســال اول شــروع 
کار آنهــا اســت، ۱۱.۱ درصــد افزایــش را در حقــوق خــود خواهنــد داشــت.

وی دربــاره اینکــه مصوبــه از ابتــدای ســال اجرایــی مــی شــود یــا از مــرداد 
اظهــار بــی اطالعــی کــرد و گفــت: هنــوز مصوبــه بــه طــور رســمی ابــالغ 

نشــده و پــس از رویــت آن مــی توانیــم اظهــار نظــر کنیــم.
شــاکرمی همچنیــن اخبــار منتشــره در خصــوص بازنگــری مجدد دســتمزد را 
تایید نکرد و گفت: در شورای عالی کار چنین موضعی را در دستور کار نداریم.

حق مسکن کارگران باالخره تصویب شد
مصوبــه افزایــش حــق مســکن کارگــران کــه در هفتــه هــای اخیــر از ســوی 
کمیســیون اقتصــادی دولــت تصویــب شــده بــود، امــروز در هیــات وزیــران 
بــه تصویــب نهایــی رســید. بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس تصویــب هیــات 
وزیــران، حــق مســکن کارگــران بــه ۳۰۰ هــزار تومــان افزایــش یافــت. ایــن 
تصویــب در راســتای تشــکیل جلســه هفدهــم خــرداد مــاه شــورای عالی کار 
صــورت گرفــت کــه بــه موجــب آن پیشــنهاد افزایــش 2۰۰ هــزار تومانــی 

کمــک هزینــه مســکن کارگــران بــه تصویــب رســیده بــود.
مصوبــه افزایــش حــق مســکن در هفتــه هــای اخیــر از ســوی کمیســیون 
ــه  ــدن مصوب ــی ش ــد و اجرای ــب ش ــاق آرا تصوی ــه اتف ــت ب ــادی دول اقتص
ــن  ــروز ای ــه ام ــود ک ــت ب ــات دول ــب هی ــد تصوی ــی کار نیازمن شــورای عال

ــاد. ــاق افت اتف
بهگــزارش ایســنا، مبلــغ حــق مســکن کارگــران کــه تــا پیــش از ایــن ۱۰۰ 
هــزار تومــان بــود بــا تصویــب نهایــی هیــات وزیــران بــه ۳۰۰ هــزار تومــان 

افزایــش یافــت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم برگزاری دوره های 
فعاالن  تمام  بازار سرمایه گفت:  وارد  تازه  فعاالن  برای  آموزشی 

بازار سرمایه که تازه وارد بازار شده اند حتما مشاوره بگیرند.
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در 
حاشیه جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران با اشاره ویژگی 
است  ریسکی  سرمایه  بازار  ذات  کرد:  اظهار  سرمایه  بازار  های 
یعنی دارای یک روند ثابت و تضمین شده نیست؛ در این شرایط 
وقتی کسی می خواهد در بازار سرمایه فعالیت کند باید این نکات 

را در نظر داشته باشد.
برخی  سهام  که  است  ای  گونه  به  سرمایه  بازار  افزود:  دژپسند 
ترتیباتی  مجامع  تشکیل  دوره  در  مثال  دارد؛  نوسان  ها  شرکت 
حاکم است که ممکن است بر سهام شرکت ها اثر بگذارد. تحوالت 
بین المللی و تحوالت بازارها و متغیرهای جایگزین نیز می توانند 

بر بازار سرمایه تاثیر گذار باشند.
اینکه پاسخ این پرسش که آنهایی که  اقتصاد بر تاکید بر  وزیر 
به بازار سرمایه ورود کرده اند، بمانند یا بروند، کلی نیست، گفت: 

بازار سرمایه  وارد  اخیراً  بویژه کسانی که  و  بازار سرمایه  فعاالن 
شده اند باید دقیقا محاسبه کنند که سهام فالن شرکت که طبق 
با  باید  است،  می کرده  پیدا  کاهش  نباید  محاسبات  و  اقتضائات 
صبر برخورد کنند، از طرفی اگر سهام شرکتی که طبق محاسبات 
نباید افزایش می یافته و اصالح شده، باید اصالح آن را بپذیرند؛ 
بنابراین این نوسانات بستگی به شرکت، صورت های مالی آن و 

روند تحوالت بین المللی آن صنعت دارد.
وی تصریح کرد: دولت همچنان قائل به این است که بازار سرمایه 

باید مورد توجه باشد و تقویت شود.
پول  پرداخت  در  تأخیر  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  دژپسند 
را فروخته اند و  از سهام خود  سهامداران عدالتی که ۳۰ درصد 
پرسش دیگری درباره علت عدم انتقال سهام عدالت به سبد سهام 
سهامداران گفت: این کار توسط کارگزاری ها انجام می شود اما اگر 
هرکسی نسبت به سهام عدالت اعتراضی دارد طبق سامانه هایی 
که اعالم کردیم که دادیم شکایت کنند و تاکنون برخوردهایی 

انجام گرفته است و بخشی از مشکالت اصالح شده است.

شرکت های  سهام  عدالت،  »سهام  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
بسیار خوبی است« اظهار کرد: بر همین اساس خواهش من از 
سهامداران سهام عدالت این است که گرفتار هیجانات بازر نشوند، 

چراکه سهام عدالت ارزنده است.
رسانه های  برخی  فضاسازی  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
از  برای خروج  به مردم  زبان خارجی درخصوص توصیه  فارسی 
بورس، گفت: قرار نیست سرنوشت ما را آنها تعیین کنند، بلکه 
فعاالن بازار سرمایه در کشور قدرت تحلیل دارند. امروز دوره های 
کارگزاری  و  می شود  برگزار  سرمایه  بازار  برای  زیادی  آموزشی 
ها نیز در این زمینه ورود کرده اند. از طرفی با صداوسیما وارد 
چند  که  کنیم  تعیین  را  خاصی  شبکه  یک  که  شدیم  مذاکره 
دهیم.  ارائه  خصوص  این  در  ها  آموزش  بتوانیم  روز  در  ساعت 
سازمان بورس در این ارتباط جلساتی با صداوسیما داشته است.

تازه  بازار سرمایه که  تمام فعاالن  تاکید کرد:  پایان  دژپسند در 
وارد بازار شده اند حتما مشاوره بگیرند و به حرف های شبکه های 

دیگر اتکا نکنند.

ــر  ــر ب ــازار ســرمایه در روزهــای اخی حرکــت ب
ــه  ــته ک ــی روز گذش ــود و حت ــی ب ــدار نزول م
شــاخص کل ایــن بــازار کمــی صعــودی شــد، 
ــهم  ــی س ــی برخ ــد نزول ــاهد رون ــم ش ــاز ه ب
هــا از جملــه پاالیشــی بودیــم. در ایــن راســتا 
یــک کارشــناس بــازار ســرمایه ضمــن تحلیــل 

ــه ســهامداران و  ــازار، ب ــی ب ــد نزول ــل رون دالی
مخصوصــا تــازه ورودهــا توصیــه کــرد فعــال نــه 

ــه ســهم بفروشــند. ــد و ن ســهم بخرن
روزهــای  در  بــورس  کل  شــاخص  ریــزش 
ــه  ــی براینک ــراد مبن ــی اف ــور برخ ــر تص اخی
همــواره صعــودی خواهــد  بــازار ســرمایه 
ــیاری از  ــه بس ــی ک ــر داد. ریزش ــود را تغیی ب
ــرای  ــودن ب ــازه وارد ب ــه دلیــل ت ســهامداران ب
ــن  ــد و همی ــه کردن ــار آن را تجرب نخســتین ب
موضــوع ممکــن اســت باعــث شــود دســت بــه 
رفتــار هیجانــی زده و اقــدام بــه فــروش ســهم 
هــای خــود، کمتــر از ارزش واقعــی آن کننــد.

یــک  آقابزرگــی،  فردیــن  راســتا،  ایــن  در 
ــا  ــو ب ــت و گ ــازار ســرمایه در گف کارشــناس ب
ــای  ــی روزه ــد نزول ــه رون ــاره ب ــا اش ــنا، ب ایس
اخیــر بــازار ســرمایه، اظهــار کــرد: اتفــاق 

خوبــی کــه در بــازار ســرمایه درحــال رخ دادن 
اســت، رونــد اصــالح و منطقــی شــدن قیمــت 
ــد  ــن رون ــت ای ــن اس ــه ممک ــت. البت ــا اس ه
ــه  ــه ب ــده ای ک ــه ع ــود ک ــن ش ــه ای ــر ب منج
ــازار ســرمایه شــده انــد متضــرر  تازگــی وارد ب

ــوند. ش
ــر  ــه نظ ــل ب ــن دلی ــه همی ــه داد: ب وی ادام
مــن ســهامداران تــا ایجــاد رونــد بــا ثبــات در 
ــد  ــازار، هیــچ فعالیــت خاصــی نبای وضعیــت ب
ــا شــامل  ــه تنه ــن فعالیــت ن ــد. ای انجــام دهن
فــروش ســهم بلکــه شــامل خریــد ســهم 
هــم مــی شــود. هرچنــد برخــی توصیــه مــی 
کننــد ســهامداران در ایــن روزهــا نبایــد ســهم 
بفروشــند امــا بایــد ســهم بخرنــد، امــا بــه نظــر 

ــت. ــی نیس ــد منطق ــن رون ــن ای م
ــه  ــا اشــاره ب ــازار ســرمایه ب ــن کارشــناس ب ای

رونــد نزولــی برخــی ســهم هــای بــزرگ، 
ــه  ــم ک ــن بودی ــاهد ای ــته ش ــت: روز گذش گف
ســهم هــای پرگــردش و پــروزن از صــف 
خریــد بــه صــف فــروش تبدیــل شــد. در ایــن 
ــازار  ــد ب ــی کردن ــر م ــه فک ــرادی ک ــان اف می
ــد داده اســت هــم  ــرای خری ــی ب فرصــت خوب
ــد  ــاه مــدت نبای متضــرر شــدند. البتــه در کوت

ــنجید. ــرمایه را س ــازار س ــان ب ــود و زی س
واردهــا  تــازه  اکثــر  داد:  ادامــه  آقابزرگــی 
ــورد  ــده درم ــاد ش ــی ایج ــو روان ــل ج ــه دلی ب
ــا  ــد ی ــورس وارد آن شــده ان ــاالی ب بازدهــی ب
هــدف آن هــا حفــظ ارزش پــول بــوده اســت. 
ایــن افــراد بایــد دائمــا از ســایت هــا و کانــال 
ــد  ــب کنن ــات کس ــوز اطالع ــای دارای مج ه
ــازار ســرمایه  ــق غیرمســتقیم وارد ب ــا از طری ی

ــوند. ش

در حاشیه جلسه دولت
وزیر اقتصاد: دارندگان سهام عدالت گرفتار هیجانات بازار نشوند

فعال نه بخرید، نه بفروشید!
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اخبار کوتاه 10 هزار واحد مسکن مهر بخاطر همراهی 

نکردن بانک ها معطل مانده است

در  شهرســازی  و  راه  وزیــر  قائم مقــام 
ــل ۹2 درصــد  ــر از تکمی طــرح مســکن مه
ــون  ــور تاکن ــر کش ــکن مه ــای مس واحده
هــزار   ۱۰ تکمیــل  گفــت:  و  داد  خبــر 
ــردن  ــی نک ــل همراه ــه دلی ــز ب ــد نی واح
بانک هــا، معطــل مانــده اســت.، احمــد 
اصغــری مهرآبــادی،  قائم مقــام وزیــر راه 
ــه  ــر ب ــکن مه ــرح مس ــازی در ط و شهرس
ــرح در  ــن ط ــت ای ــن وضعی ــریح آخری تش
کشــور پرداخــت و بــا بیــان اینکــه،  مجمــوع 
واحدهــای مســکن مهــر کشــور دو میلیــون 
و 2۰۰ هــزار واحــد اســت، گفــت: ۵۵۰ هزار 
واحــد از ایــن تعــداد،  در قالــب تفاهمنامــه 
ــز توســط  ســه جانبه و ۵۴۰ هــزار واحــد نی
تعاونی هــای مســکن احــداث شــده و یــا در 
حــال تکمیــل اســت. همچنیــن 2۶۰ هــزار 
ــزار  واحــد در بافت هــای فرســوده و ۸۵۰ ه
ــی  ــرح خودمالک ــوان ط ــز تحت عن ــد نی واح

ــده اســت.   ــاخته ش س
تکمیل دو میلیون و 4۰ هزار واحد 

مسکن مهر تاکنون
او افــزود: از مجمــوع دو میلیــون و 2۰۰ 
هــزار واحــد مســکن مهــر کشــور، تاکنــون 
دو میلیــون و ۴۰ هــزار واحــد تکمیــل 
شــده اســت؛  حــدود ۱۱۰ هــزار واحــد 
قضایــی  مراجــع  در  و  معــارض  دارای 
ــا  ــدادی از واحده ــت؛  تع ــده اس دارای پرون
ــی  ــه بخش ــت ک ــی اس ــد متقاض ــز فاق نی
از آن هــا بــه دیگــر طرح هــای مســکن 
ــا  ــش ب ــن بخ ــوند. در ای ــال داده می ش انتق
توجــه بــه محدودیــت منابــع مالــی مســکن 
و  کرده ایــم  اســتفاده  فرصــت  از  مهــر،  
ــدام  ــرح اق ــه ط ــا ب ــن واحده ــال ای ــا انتق ب
ــرای  ــرح ب ــن ط ــع ای ــی مســکن، از مناب مل
 تکمیــل واحدهــای باقی مانــده اســتفاده 

می کنیم.

خارج کردن واحدهای راکد از طرح 
مسکن مهر

ــا  ــی از واحده ــه داد: بخش ــادی ادام مهرآب
ــر از  ــرفت کمت ــتند و پیش ــد هس ــز راک نی
۳۰ درصــد دارنــد؛ ایــن واحدهــا را از طــرح 
مســکن مهــر خــارج کرده ایــم و از ســازمان 
ــران  ــرکت عم ــکن و ش ــن و مس ــی زمی مل
شــهرهای جدیــد خواســته ایم از منابــع 
ــرای تکمیــل ایــن واحدهــا  داخلــی خــود ب
ــا  ــان آن ه ــا عرصــه و اعی ــد ی اســتفاده کنن
ــای  ــی از واحده ــی اندک ــند؛ بخش را بفروش
باقی مانــده نیــز مربــوط بــه واحدهایــی 
ــاخته  ــک س ــورت خودمال ــه به ص ــت ک اس
ــا  ــن واحده ــاز ای می شــوند و در صــورت نی
بــه تســهیالت دولتــی از آنهــا حمایــت 

ــرد. ــم ک خواهی
مجموع واحدهای باقی مانده، ۵۵۰۰۰ 

واحد
ــکن  ــده مس ــای باقی مان ــوع واحده او مجم
ــد  ــزار واح ــدود ۵۵ ه ــور را ح ــر در کش مه
ــده  ــی از مشــکالت عم ــت: یک ــد و گف خوان
در تکمیــل ایــن واحدهــا،  ایــن اســت 
ــا  ــایر بانک ه ــکن، س ــک مس ــز بان ــه ج ک
ــول و  ــورای پ ــه ش ــاس مصوب ــر اس ــه ب ک
اعتبــار موظــف بــه پرداخــت تســهیالت 
بــرای تکمیــل واحدهــا بوده انــد،  همراهــی 
ــاه  ــت، رف ــی، مل ــای مل ــد. بانک ه نمی کنن
کارگــران، تجــارت و صــادرات از جملــه 
ــه  بانک هایــی هســتند کــه وام متمــم ۳۰ ب
۴۰ میلیــون تومــان را پرداخــت نمی کننــد؛ 
ــن  ــار، ای ــول و اعتب درصورتی کــه شــورای پ
موضــوع را تصویــب و بانک هــا را مکلــف 
بــه پرداخــت ایــن تســهیالت کــرده اســت.
1۰ هزار واحد نیمه تمام به دلیل عدم 

همراهی بانک ها

ــرح  ــازی در ط ــر راه و شهرس ــام وزی قائم مق
ــوان کــرد: اکنــون حــدود  مســکن مهــر عن
۱۰ هــزار واحــد مســکن مهــر به دلیــل 
یادشــده،  بانک هــای  نکــردن  همراهــی 
نیمه تمــام هســتند؛ التبــه پیگیری هــای 
الزم را از طریــق بانــک مرکــزی انجــام 
ــک  ــتیم. ی ــه هس ــر نتیج ــم و منتظ داده ای
ــا  ــا ب ــن واحده ــه در ای ــر ک ــکل دیگ مش
ــون  ــاده ۱۸۶ قان ــوع م ــم موض آن روبرویی
مالیات هــای غیرمســتقیم اســت کــه ۱۵ 
هــزار واحــد مســکن مهــر را درگیــر کــرده 
اســت. در ایــن خصــوص نیــز پیگیری هــای 
ــای  ــتار اعط ــم و خواس ــام داده ای الزم را انج
ــن  ــل ای ــرای تکمی ــان ب ــاه زم ــا ۶ م ــه ت س
ــن  ــاب ای ــدون احتس ــتیم. ب ــا هس واحده
ــزار واحــد مســکن  ــا،  حــدود ۵۰ ه واحده
نیمه تمــام در کشــور داریــم کــه  مهــر 
ــت؛  ــد اس ــان ۸۰ درص ــن پیشرفتش میانگی
 ۱2 در  مهــر  مســکن  پرونــده  تاکنــون 
ــته  ــور بس ــد کش ــهر جدی ــتان و ۱۰ ش اس
شــده اســت. بیشــتر واحدهــای  نیمه تمــام 
پرنــد(،  و  تهران)پردیــس  اســتان های  در 
و  فــارس  خوزســتان،  البرز)هشــتگرد(، 
خراســان رضــوی اســت. در ســایر اســتان ها 
ــده ناچیــز اســت.   تعــداد واحدهــای باقی مان
نیمه تمــام  واحدهــای  امســال  قطعــا 
مســکن مهــر تکمیــل می شــود. بخــش 
عمــده ایــن واحدهــا تــا پایــان آبان مــاه بــه 
ــا،   ــل آن ه ــا تحوی ــد ام ــرداری می رس بهره ب
ــف  ــتگاه های مختل ــکاری دس ــد هم نیازمن
ــه  ــد توج ــت. بای ــرو اس ــه وزارت نی از جمل
ــک بخــش از  ــه ســاخت واحــد ی داشــت ک
ــد  ــل واح ــوع تحوی ــل موض ــت و اص کار اس
ــد  ــه نیازمن ــت ک ــکان اس ــردم و مال ــه م ب
همراهــی دســتگاه های مختلــف در تکمیــل 

ــت. ــات الزم اس خدم

بازی برد- برد بانک  ها و دولت
ــد  ــا موظفن ــه بانک ه ــرد ک ــالم ک ــزی اع ــک مرک ــس کل بان رئی
درصــدی از ســپرده های خــود را به صــورت اوراق دولتــی در 
ترازنامــه خــود نگــه دارنــد. ایــن تصمیــم بــر اســاس سیاســت های 
ــی  ــات احتیاط ــتای اقدام ــزی، در راس ــک مرک ــی بان ــد پول جدی
ــاز صــورت  ــازار ب اقتصــاد کالن و تکمیــل بسترســازی عملیــات ب
ــرد  ــازی برد-ب ــه یــک ب ــد ب گرفتــه اســت. سیاســتی کــه می توان
بــرای بانک هــا و دولــت تبدیــل شــود. بانک هــا می تواننــد 
ترکیــب ترازنامــه خــود را بــه نفــع دارایــی نقدپذیــر اوراق دولتــی 
ــز خواهــد  ــت نی ــد. دول ــد و از ســود اوراق بهــره ببرن ــر دهن تغیی
توانســت مکانیــزم حــراج اوراق دولتــی را ادامــه دهــد و کســری 

ــق پوشــش دهــد. ــن طری بودجــه خــود را از ای

بازی برد- برد بانک  ها و دولت
رئیــس کل بانــک مرکــزی در یــک اطالعیــه رســمی، اعــالم کــرد 
ــورت  ــود را به ص ــپرده های خ ــدی از س ــد درص ــا بای ــه بانک ه ک
اوراق دولتــی در ترازنامــه خــود نگهــداری کننــد. هنــوز مشــخص 
نشــده کــه درصــد مدنظــر بانــک مرکــزی بــه چــه میــزان اســت، 
ــدا  ــم در ابت ــن رق ــه ای ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــا گزارش ه ام
بســیار کــم خواهــد بــود تــا بانک هــا بتواننــد خــود را بــا شــرایط 
بانــک مرکــزی مطابقــت دهنــد و بــه مــرور بــه میــزان آن افــزوده 
خواهــد شــد. بانــک مرکــزی، براســاس بنــد »م« تبصــره ۵ قانــون 
ــرده  ــت ک ــت را دریاف ــن سیاس ــی ای ــوز اجرای ــه ۹۹ مج بودج
ــا و هــم  ــرای بانک ه ــم ب ــن کار ه ــگاه کارشناســان ای اســت. از ن
ــداری اوراق  ــک نگه ــرای بان ــت اســت: ب ــت دارای مزی ــرای دول ب
ــش  ــث افزای ــی دارد، باع ــوندگی باالی ــت نقدش ــه قابلی ــی ک دولت
ــد  ــا خری ــک  ب ــن بان ــک می شــود و همچنی ــه بان ــت ترازنام کیفی
ــت  ــش کیفی ــد. افزای ــود کنن ــب س ــد کس ــن اوراق می توانن ای
ترازنامــه بانک هــا، هدفــی اســت کــه بانــک مرکــزی در راســتای 
ــا  ــد ب ــز می توان ــت نی ــد. دول ــال می کن اصــالح نظــام بانکــی، دنب
فــروش اوراق دولتــی، ماننــد روال قبلــی کســری بودجــه خــود را 
از یــک منبــع غیــر تورمــی تامیــن کنــد. نگهــداری اوراق دولتــی 
توســط بانک هــا بــه پایــداری بدهــی دولــت نیــز کمــک می کنــد. 
همچنیــن بانک هــا نیــز بــا تجهیــز بــه اوراق، می تواننــد عملیــات 
ــل  ــه قب ــبت ب ــد و نس ــام دهن ــر انج ــود را راحت ت ــاز خ ــازار ب ب

ــد شــد. ــر خواهن ــول آماده ت ــازار پ ــرای حضــور در ب ب

میزان تقاضای جدید بانک ها
روز گذشــته، بانــک مرکــزی خبــر جدیــدی از رئیــس کل بانــک 
ــر اینکــه بانک هــا بایــد درصــدی از  مرکــزی نقــل کــرد مبنــی ب
ســپرده های خــود را به صــورت اوراق دولتــی در ترازنامه هایشــان 
نگهــداری کننــد. براســاس اعــالم عبدالناصــر همتــی، »براســاس 
راســتای  در  و  مرکــزی  بانــک  پولــی  جدیــد  سیاســت های 
اقدامــات احتیاطــی اقتصــاد کالن و تکمیــل بسترســازی عملیــات 
ــاز، بانک هــا و موسســات اعتبــاری موظــف خواهنــد شــد  ــازار ب ب
درصــدی از ســپرده های خــود را به صــورت اوراق دولتــی در 
ترازنامــه خــود داشــته باشــند.« البتــه همتــی تعییــن نکــرد کــه 
ــه شــکل اوراق  ــد ب ــع خــود را بای ــا چــه درصــدی از مناب بانک ه
ــا در  ــال حاضــر، بانک ه ــند. در ح ــته باش ــه خــود داش در ترازنام
یــازده مرحلــه دولتــی، بــه میــزان ۴۰ هــزار میلیــارد تومــان اوراق 
دولتــی خریــداری کردنــد و بررســی ها نشــان می دهــد کــه 
ــده ســپرده در  در حــال حاضــر 2۶۰۰ هــزار میلیــارد تومــان مان
ــن در حــال حاضــر به نظــر می رســد  بانک هــا وجــود دارد. بنابرای
ــود را اوراق  ــپرده های خ ــد از س ــزان ۵/ ۱ درص ــه می ــا ب بانک ه
تهیــه کرده انــد. البتــه توزیــع ایــن خریــد اوراق در بانک هــا 
یکســان نبــوده و برخــی از بانک هــا احتمــاال اوراق بیشــتری 
خریــداری کــرده و برخــی دیگــر نیــز اوراق کمتــری در ترازنامــه 
ــه  ــد ک ــزم کن ــا را مل ــزی، بانک ه ــک مرک ــر بان ــد. اگ ــود دارن خ
ــداری  ــی خری ــی دولت ــر، اوراق بده ــک درصــد دیگ ــدازه ی ــه ان ب
ــرای خریــد  شــود، در نتیجــه 2۶ هــزار میلیــارد تومــان تقاضــا ب
در حــراج اوراق دولتــی بیشــتر می شــود. بنابرایــن برخــی از 
ــه  ــرای رعایــت ایــن موضــوع اقــدام ب ــد کــه ب بانک هــا نیــاز دارن
خریــد اوراق دولتــی کننــد و حجــم تقاضــا در بــازار پــول و اوراق  
بیشــتر خواهــد شــد. از ســوی دیگــر، در صــورت فــروش 2۶ هــزار 
میلیــارد تومــان اوراق دولتــی، دولــت می توانــد نیمــی از کســری 

بودجــه خــود را از ایــن محــل تامیــن کنــد.

آیا سیاست جدید بانک مرکزی قانونی است؟ 
ــه  ــا ب ــزام بانک ه ــا ال ــه آی ــد ک ــود آی ــوال به وج ــن س ــاید ای ش
خریــد اوراق دولتــی جایــگاه قانونــی دارد؟ بررســی ها نشــان 
می دهــد کــه در بنــد »م« تبصــره ۵ قانــون بودجــه ۹۹ بــه 
ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت. ایــن بنــد بــه دو مــورد اشــاره 
ــی و  ــه منظــور اجــرای سیاســت پول می کنــد:» نخســت اینکــه ب
مدیریــت نرخ هــای ســود و مهــار )کنتــرل( بلندمــدت نقدینگــی، 
ــاز  ــازار ب ــات ب ــورم و در راســتای اجــرای عملی مهــار )کنتــرل( ت
و اعطــای اعتبــار در قبــال وثیقــه، بــه بانــک مرکــزی جمهــوری 
ــا  ــی بانک ه ــج بده ــود به تدری ــازه داده می ش ــران اج ــالمی ای اس
ــت  ــاری و اضافه برداش ــط اعتب ــامل خ ــاری ش ــات اعتب و موسس
ــل ۵۰  ــال حداق ــان س ــه در پای ــه ای ک ــد به گون ــه دار کن را وثیق
   درصــد بدهــی بانک هــا و موسســات اعتبــاری بــه بانــک مرکــزی 
توثیــق بــه اوراق بدهــی منتشــره بــه خزانــه باشــد. ســازمان بورس 
اوراق بهــادار مکلــف بــه همــکاری در توثیــق اوراق بدهــی خزانــه 
نــزد بانــک مرکــزی اســت. دوم اینکــه بانــک مرکــزی مجــاز اســت 
بــا تصویــب شــورای پــول و اعتبــار بابــت درصــدی از ســپرده های 
قانونــی بانک هــا و موسســات اعتبــاری، اوراق مالــی اســالمی 
ــد،  ــن دو بن ــاس ای ــرد.« براس ــت را بپذی ــوی دول ــره از س منتش
ــت.  ــد داش ــی را خواه ــار اوراق دولت ــوز انتش ــزی مج ــک مرک بان
ــرای اوراق  ــد ب ــزان خری ــن می ــه ای ــرد ک ــد ک ــد تاکی ــه بای البت
دولتــی، جــدا از بحــث ســپرده قانونــی بانک هــا اســت و بانک هــا 
بایــد مطابــق روال قبلــی، بخشــی از منابــع خــود را )حــدود ۱۰ 
تــا ۱۳ درصــد( به عنــوان ســپرده قانونــی نــزد بانک مرکــزی 

قــرار دهنــد.

سه مزیت برای سه نهاد
به نظــر می رســد سیاســت جدیــد در راســتای تبدیــل بخشــی از 
ــا،  ــرای بانک ه ــت ب ــه مزی ــی، س ــه اوراق دولت ــا ب ــپرده بانک ه س
ــک  ــن سیاســت از ی ــک مرکــزی خواهــد داشــت. ای ــت و بان دول
طــرف باعــث می شــود تقاضــای کافــی بــرای اوراق بدهــی دولــت 
ــد و از طــرف دیگــر  ــا کاهــش یاب ــرخ بهــره آنه ایجــاد شــود و ن
ــه در  ــونده و وثیق ــای نقدش ــی دارایی ه ــدازه کاف ــه ان ــا ب بانک ه
ــود را  ــدت خ ــای کوتاه م ــام نیازه ــا تم ــند ت ــته باش ــار داش اختی

از طریــق فــروش اوراق یــا وام هــای بیــن بانکــی بــا وثیقــه انجــام 
دهنــد و نیــازی بــه اســتقراض از بانــک مرکــزی نداشــته  باشــند. 
ــزی  ــک مرک ــتقیم از بان ــتقراض مس ــرای اس ــار ب ــه فش در نتیج
کاهــش پیــدا می کنــد. دولــت نیــز می توانــد سیاســت های 
خــود را بــرای پوشــش کســری بودجــه بــدون نیــاز بــه اســتفاده 
ــن  ــر، ای ــوی دیگ ــد. از س ــم کن ــزی، تنظی ــک مرک ــع بان از مناب
ــد  ــک مرکــزی نیــز بهتــر بتوان سیاســت کمــک می کنــد کــه بان
ــه  ــا ب ــام بانک ه ــرا تم ــد، زی ــام ده ــاز را انج ــازار ب ــات ب عملی
بخشــی از اوراق دولتــی دســت پیــدا خواهنــد کــرد. البتــه شــاید 
ــر  ــا دیگ ــن کار، بانک ه ــا ای ــه ب ــد ک ــود آی ــائبه به وج ــن ش ای
تــوان مالــی بــرای اعطــای تســهیالت ندارنــد. زیــرا بانک هــا بایــد 
بخشــی از منابــع خــود را بــه اوراق دولتــی تبدیــل کننــد و حداقل 
ــه  ــل توج ــه قاب ــند. نکت ــته باش ــترس داش ــع را در دس ــن مناب ای
ایــن اســت کــه بانــک مرکــزی ایــن سیاســت را بــه شــکل آنــی 
ــرد.  ــان صــورت می گی ــرد و در بســتری از زم ــد ک ــال نخواه اعم
ــار  ــه فش ــت ک ــکلی اس ــه ش ــت گذاری ب ــن سیاس ــه ای در نتیج
ــا  ــه بانک ه ــت. در نتیج ــد داش ــا نخواه ــع بانک ه ــه مناب ــی ب آن
می تواننــد خــود را بــا ایــن موضــوع وفــق دهنــد. از ســوی دیگــر، 
بانک هــا می تواننــد برخــی از دارایی هــای غیــر نقــد خــود 
ــع  ــه فــروش رســانده و ایــن مناب نظیــر امــالک و مســتغالت را ب
را بــه اوراق دولتــی تبدیــل کننــد. در نتیجــه ایــن دارایــی بــرای 
ــد شــوندگی بیشــتری برخــوردار اســت و ریســک  ــا از نق بانک ه
ترازنامــه ای بانک هــا نیــز کاهــش می یابــد. افزایــش قیمــت 
ــت  ــدی در جه ــت جدی ــده فرص ــث ش ــتغالت باع ــالک و مس ام
اصــالح ترازنامــه بانک هــا ایجــاد شــود و یکــی از ایــن فرصت هــا 
ــت  ــا کیفی ــای ب ــه دارایی ه ــد ب ــای غیرنق ــن دارایی ه ــل ای تبدی

ــی اســت. اوراق دولت

برنامه مجلس برای اصاح مالیات ملک
نایب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس یازدهــم از رفــع 
ابهامــات وارد شــده از ســوی شــورای نگهبــان بــه طــرح مجلــس 
مالیات هــای  قانــون  مکــرر   ۵۴ مــاده  اصــالح  درخصــوص 
ــیون  ــس کمیس ــدوزی نایب رئی ــان خان ــر داداحس ــتقیم خب مس
اقتصــادی مجلــس یازدهــم، بــا اشــاره بــه اظهارنظــر کارشناســی 
ــد از  ــت: بع ــس، گف ــن طــرح مجل ــورای نگهبان درخصــوص ای ش
تصویــب طــرح اصــالح مــاده ۵۴ قانــون مکــرر مالیات هــای 
ــی، در  ــر خانه هــای خال ــات ب ــه تشــدید مالی مســتقیم موســوم ب
ــرداد  ــان در 22 م ــس، شــورای نگهب ــرداد توســط مجل روز ۱۵ م
جلســه ای تشــکیل و نتیجــه بررســی خــود را در مــورد مغایــرت 
ــه  ــد ب ــب 2۰ بن ــی در قال ــون اساس ــرع و قان ــا ش ــرح ب ــن ط ای
مجلــس شورای اســالمی ارســال کرد.بــه گفتــه وی اکثــر بندهــای 
ارســالی از ســوی شــورای نگهبان حاکــی از برخــی ابهاماتــی اســت 
ــن طــرح  ــی کــه در ای کــه اعضــای شــورا درخصــوص عبارت های
ــه برخــی  ــن طــرح را نســبت ب ــره شــمول ای ــه و دای ــه کار رفت ب
ــح  ــاره توضی ــته اند.وی در این ب ــم دانس ــی مبه ــای اجتماع گروه ه
ــه بخشــی از طــرح  ــراد وارد شــده ب ــک ای ــال ی ــوان مث داد: به عن
خانــه خالــی درخصــوص دایــره شــمول ایــن طــرح اســت و بخش 
ــرادات  ــه ای ــراد کــه شــورای نگهبان مطــرح کــرده ب دیگــری از ای
ــال اســتفاده از واژه هــای  ــوان مث شــکلی و ویرایشــی طــرح به عن

ــردد. ــور، برمی گ ــا کنت ــروژه ی ــل پ ــی مث غیرفارس

چشم  بند برای بازار ملک
مســکن؛  بخــش  سیاســت گذار  بســته  ذهــن  از  نشــانه  دو 
کارشناســان دولــت بــه مشــارکت گرفتــه می شوند؟چشــم -

ــی از  ــکن در حال ــازار مس ــت گذار ب ــازار ملکسیاس ــرای ب ــد ب بن
ــک  ــازار مل ــای ب ــن چــراغ راهنم ــان خاموشــی آخری صــدور فرم
خبــر داد کــه در صــورت اجــرای ایــن فرمــان احتمــاال از ابتــدای 
ــازار  ــن تحــوالت ب ــه آخری ــوط ب ــار مرب ــاه پیــش رو، انتشــار آم م
ــاد«  ــزارش »دنیای اقتص ــه گ ــد. ب ــد ش ــف خواه ــکن متوق مس
ــه  ــتدالل ک ــن اس ــا ای ــی ب ــکن به تازگ ــش مس ــت گذار بخ سیاس
انتشــار آمــار مربــوط بــه نــرخ فــروش واحدهــای مســکونی یکــی 
ــالم  ــت اع ــکن اس ــش مس ــورم بخ ــه ت ــن زدن ب ــل دام از عوام
ــتر در  ــاب بیش ــامانی و الته ــری از نابس ــرای جلوگی ــه ب ــرده ک ک
بــازار معامــالت امــالک، الزم اســت انتشــار ایــن آمارهــا متوقــف 
ــا  ــن چــراغ راهنم ــه خاموشــی آخری ــه منزل شــود.این موضــوع ب
ــکن از  ــش مس ــی بخ ــای قیمت ــت. آماره ــکن اس ــازار مس در ب
ــای  ــن نیازمندی ه ــی از مهم تری ــون یک ــته تاکن ــال های گذش س
اطالعاتــی بــرای ۵ طیــف اثرگــذار وفعــال در بــازار مســکن اعــم 
از خریــداران، فروشــنده ها، واســطه های ملکــی، کارشناســان 
ــوده اســت و عــدم انتشــار  ــن بخــش ب مســکن وسیاســت گذار ای
آمارهــا بــا هــر اســتدالل وبــه هــر دلیلــی بــه معنــای ایجــاد یــک 

ــت. ــکن اس ــازار مس ــال ب ــای فع ــرای طیف ه ــم بند ب چش

»خودرو« در انتظار سکاندار جدید صمت
ــین  ــه حس ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــاد مجل ــدم رای اعتم ــا ع ب
ــر پیشــنهادی پیشــین وزارت  ــی سرپرســت و وزی مــدرس خیابان
صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت(، حــاال ایــن پرســش ایجــاد 
شــده کــه ســمت و ســوی خودرویــی ســکاندار جدیــد در 
ــه  ــاز چ ــرکت خودروس ــی دو ش ــوالت مدیریت ــتراتژی و تح اس
خواهــد بود؟هــر چنــد هنــوز گزینــه ای بــرای ســکانداری وزارت 
صمــت از ســوی رئیس جمهــور معرفــی نشــده امــا در ســه ماهــه 
ای کــه مــدرس خیابانــی سرپرســتی وزارت صمــت را بــر عهــده 
داشــت، ارتبــاط نســبتا مناســبی بیــن وی و مدیــران عامــل ایــران 
ــه  ــید ک ــر می رس ــه نظ ــه ب ــن گون ــاد و ای ــایپا ایج ــودرو و س خ
فرشــاد مقیمــی )مدیرعامــل ایــران خــودرو( و میرجــواد ســلیمانی 
ــزی وی  ــه ری ــتراتژی و برنام ــا اس ــو ب ــایپا( همس ــل س )مدیرعام
ــر در وزارت  ــش ت ــی پی ــن، مقیم ــن بی ــد. در ای ــش می رون پی
ــدگاری  ــن مان ــود و بنابرای ــی ب ــدرس خیابان ــکار م ــت هم صم
ــی موفــق  ــران خــودرو )در صورتــی کــه مــدرس خیابان وی در ای
ــه نظــر  ــس می شــد(، محتمــل ب ــاد از مجل ــه کســب رای اعتم ب
ــه اینکــه دوران  ــا توجــه ب ــز ب می رســید. از آن ســو ســلیمانی نی
ــد، صحبتــی از تغییــر وی  کــم حاشــیه ای را در ســایپا می گذران
ــل  ــر دو مدیرعام ــد ه ــوان ش ــه عن ــور ک ــود. همانط ــان نب در می
سیاســت هایی همســو بــا وزارت صمــت در دوران سرپرســتی 
ــه  ــد ب ــعی کردن ــی س ــا خیل ــتند و اتفاق ــی داش ــدرس خیابان م
واســطه اقداماتــی ماننــد رونمایــی از محصــوالت جدیــد، تحویــل 
ــوالت  ــش محص ــی و کاه ــای ثبت نام ــد خودروه ــر از موع زودت
ناقــص، مســیر رای اعتمــاد بــه وی را همــوار کننــد. بــا ایــن حــال 
ــه  ــا، ب ــش بینی ه ــالف پی ــر خ ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــا مجل ام
ــا رئیس جمهــوری مجبــور  ــداد ت ــی رای اعتمــاد ن مــدرس خیابان

ــد.  ــرای وزارت صمــت برگزین ــد ب شــود سرپرســتی جدی

ــان وام  ــش از ۵۰ درصــد متقاضی ــا، بی ــن آماره ــر اســاس آخری ب
ــدول  ــتون در ج ــن س ــد و بلندتری ــرده ان ــت ک ــا را دریاف کرون
ــق  ــا متعل ــده از کرون ــه شــدت آســیب دی ــای ب ــاری رســته ه آم

ــوده اســت. ــدگان ب ــه رانن ب
ــه ۳۹۱  ــت ک ــی از آن اس ــامانه کارا حاک ــا از س ــن آماره ، آخری
ــه  ــد ک ــرده ان ــام ک ــت ن ــن ســامانه ثب ــده در ای ــره پرون ــزار فق ه
۷۷۵ هــزار نفــر اشــتغال را شــامل مــی شــوند. ایــن پرونــده هــا 
ــه،  ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــی م ــتگاه اجرای ــط ۱۳ دس ــه توس ک
ــا را  ــی کرون ــال تســهیالت حمایت ــارد ری ــزار میلی حــدود ۱۱2 ه

ــرد.                 ــی گی در برم
وام کرونا به کمک طرح ودیعه مســکن رفت                        

ــش  ــی پی ــع مال ــتغال وزارت کار مناب ــت اش ــالم معاون ــر اع براب
ــقف 2۰۰  ــا س ــا ت ــی کرون ــهیالت حمایت ــرای تس ــده ب ــی ش بین
ــر،  ــن کس ــل ای ــت. دلی ــه اس ــش یافت ــال کاه ــارد ری ــزار میلی ه
ــا در اختصــاص ایــن میــزان  ــا کرون ــه ســتاد ملــی مقابلــه ب مصوب

ــت. ــوده اس ــکن ب ــه مس ــرح ودیع ــه ط ــار ب اعتب
ــام شــده در  ــده هــای ثبــت ن ــر اســاس آمــار متقاضیــان و پرون ب
ــارد  ــزار میلی ــا 2۳۵ ه ــاز جمع ــورد نی ــهیالت م ــامانه کارا، تس س
ریــال اســت کــه 2۰۰ هــزار میلیــارد ریــال آن مربــوط بــه کســب 
ــوده  ــد بیمــه ب و کارهــای دارای بیمــه و شــاغالن غیررســمی فاق
ــل  ــزرگ حم ــرکت ب ــه ۱۰۸ ش ــال آن ب ــارد ری ــزار میلی و ۳۵ ه
ــی و  ــی، ریل ــم از هوای ــهری اع ــرون ش ــافر ب ــی مس ــل عموم و نق

ــه اســت. ــی اختصــاص یافت دریای
ــه گفتــه معــاون اشــتغال وزیــر کار، کل تســهیالت درخواســتی  ب
ــام  ــت ن ــداد کل ثب ــه تع ــه ب ــا توج ــان ب ــده متقاضی ــی ش نهای
شــدگان، ۱۱2 هــزار میلیــارد ریــال اســت و راننــدگان بــا 
دریافــت مبلــغ ۳۳ هــزار و ۴۷۰ میلیــارد ریــال از رقــم کل 
ــا، بلندتریــن ســتون را در جــدول آمــاری رســته  تســهیالت کرون
ــام  ــه ن ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــده از ش ــیب دی ــیار آس ــای بس ه

ــد. ــرده ان ــت ک ــود ثب خ
همچنــان کــه بررســی ثبــت نــام متقاضیــان در ســامانه کارا 
پیــش از ایــن نشــان داده بــود کــه بیشــترین پرداختــی تســهیالت 

ــوده اســت. ــدگان ب ــه رانن ــوط ب ــان مرب ــه متقاضی ــا ب کرون
ــده از  ــیب دی ــدت آس ــه ش ــته ب ــر رس ــداد ۸۴۸ زی ــون تع تاکن
شــیوع ویــروس کرونــا بــا هماهنگــی دســتگاههای اجرایــی 
شناســایی شــده اســت. تعــداد بنگاههــای آســیب دیــده ذیــل ۱۴ 

رســته منتخــب ۳ میلیــون واحــد اســت کــه ۳.۱ میلیــون واحــد 
آن بیمــه شــده و دارای کــد کارگاهــی و ۷.۱ میلیــون واحــد فاقــد 
ــر  ــون نف ــداد ۸.2 میلی ــن تع ــتند، ای ــی هس ــد کارگاه ــه و ک بیم
ــد بیمــه را شــامل مــی شــود. ــر فاق ــون نف بیمــه شــده و ۳ میلی
وزارت صمت و کشــور دارای بیشترین تعداد شاغان فاقد 

بیمه 
ــری شــاغل  ــزار و ۴۹۱ نف ــون و ۳۱۶ ه ــار دو میلی از مجمــوع آم
ــزار و ۸۳۸  ــداد ۱۱۴ ه ــتگاهها، تع ــده از دس ــذ ش غیررســمی اخ
ــا  ــت ب ــد و وزارت صم ــرده ان ــام ک ــت ن ــامانه کارا ثب ــر در س نف
ثبــت ۴۱ هــزار و ۷۴۱ نفــر و تســهیالت درخواســتی 2۵۰۵ 
میلیــارد ریــال بیشــترین آمــار را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

وزارت کشــور دومیــن دســتگاهی اســت کــه در ردیــف بیشــترین 
ــرار دارد  ــد بیمــه ق تعــداد متقاضیــان و شــاغالن غیرســمی و فاق
کــه بــا ۳۵ هــزار و ۵۷۰ مــورد ثبــت نامــی، مبلــغ ۴۹۹ میلیــارد 

ریــال تســهیالت را دریافــت کــرده انــد.
بــه گــزارش ایســنا، تاکنــون بیــش از ۵۰ درصــد تســهیالت 
حمایتــی کرونــا توســط متقاضیــان معرفــی شــده از ســوی 
ــارد  ــزار و ۶۶۷ میلی ــدود 2۳ ه ــت و ح ــل دریاف ــات عام موسس
ریــال تســهیالت کرونــا از ســوی موسســات عامــل بــه مشــموالن 

ــت. ــده اس ــت ش پرداخ

رانندگان، طوالنی ترین صف دریافت وام کرونا!
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محققــان دانشــگاه آلتــو فنالنــد یــک حســگر نــوری ســیاه رنگ 
از جنــس ســیلیکون ســاختند کــه دارای بازدهــی ۱۳۰ درصــدی 
اســت. ایــن بــرای اولیــن بــار اســت کــه یــک ابــزار فتوولتاییــک 

از مــرز بازدهــی ۱۰۰ درصــد عبــور کــرد. 
ــزات  ــاینس، تجهی ــری س ــگاه خب ــزارش روز یکشــنبه پای ــه گ ب
فتوولتاییــک ابزارهایــی هســتند کــه انــرژی نــور را بــا اســتفاده 
ــش از  ــد و پی ــل می کنن ــیته تبدی ــه الکتریس ــاناها ب از نیمه رس
ایــن تصــور مــی شــد بازدهــی ۱۰۰ درصــدی، حداکثــر راندمــان 

ایــن نــوع تجهیــزات از نظــر تئــوری  اســت.
ــا  ــگر آن ه ــی حس ــه کارآی ــن ک ــان از ای ــرای اطمین ــان ب محقق
از مــرز تئــوری عبــور کــرده اســت، از موسســه ملــی ســنجش 
آلمــان کــه دارای دقیــق تریــن تجهیــزات اندازه گیــری در 
ــی حســگر خــود کمــک  ــرای اندازه گیــری کارآی ــا اســت، ب اروپ

ــد.   گرفتن
کارآیــی کوانتومــی خارجــی یــک دســتگاه زمانــی ۱۰۰ درصــد 
اســت کــه یــک فوتــون ورودی، یــک الکتــرون را بــه درون یــک 
ــن  ــدی بدی ــی ۱۳۰ درص ــد. کارآی ــیل کن ــی گس ــدار خارج م
ــب  ــتگاه موج ــه دس ــون ورودی ب ــک فوت ــه ی ــت ک ــی اس معن

ــود. ــی می ش ــرون خروج ــیل ۱.۳ الکت گس
ــی  ــی خارج ــی کوانتوم ــن کارآی ــا ای ــد منش ــان دریافتن محقق
ــه  ــی نهفت ــی درون ــک فراینــد افزایش ــاد، در ی ــاده زی فوق الع
اســت کــه در اثــر ورود فوتون هــای پرانــرژی در نانوســاختارهای 
انــرژی  اتــالف  دلیــل  بــه  تحریــک می شــود.  ســیلیکونی 
ــوری کــه تعــداد الکترون هــای جمــع آوری شــده  الکتریکــی و ن
را کاهــش می دهــد، ایــن پدیــده تــا کنــون در تجهیــزات 

ــت ــده اس ــاهده نش ــک مش فتوولتایی

نتایــج اندازه گیــری کارآیــی ایــن حســگر در قالــب یــک مقالــه 
 Physical Review Letters ــریه ــط نش ــار توس ــرای انتش ب

پذیرفتــه شــده اســت.

امــروز-  عصــر  ایکــس«   »اســپیس  فضایــی  شــرکت 
ــای  ــد ماهواره ه ــری جدی ــران س ــت ته ــه وق ــنبه - ب سه ش
اســتارلینک و ســه ماهــواره »اسکای ســت« را بــه فضــا 

می کنــد.  پرتــاب 
از پایــگاه اینترنتــی اســپیس،  قــرار اســت در پرتــاب امــروز 
ــپیس  ــرکت »اس ــه ش ــق ب ــتارلینک« متعل ــواره »اس ۵۸ ماه
ایکــس«  بــه همــراه ســه ماهــواره »اســکای ســت« متعلــق 
ــنبه  ــه ش ــح س ــاعت ۱۰:۳۱ صب ــت«  س ــرکت »پلن ــه ش ب
ــه  ــی شرقی)ســاعت ۱۴:۳۱ دقیقــه ب ــه وقــت منطقــه زمان ب
وقــت گرینویــچ و ســاعت ۱۹:۰۱ دقیقــه بــه وقــت تهــران( 
ــپ  ــی »کی ــگاه فضای ــون۹« از پای ــک »فالک ــر موش ــوار ب س

ــاب شــوند. ــه فضــا پرت ــدا ب ــاورال«  در فلوری کان

پرتــاب امــروز، ششــمین پــرواز بخــش مرحلــه اول موشــک 
فالکــون ۹ خواهــد بــود و رکــوردی جدیــد بــرای ایــن 
موشــک رقــم خواهــد زد. ایــن پرتــاب همچنیــن یازدهمیــن 
اســتارلینک  مخابراتــی  ماهواره هــای  پرتــاب  ماموریــت 
نیــز خواهــد بــود. وضعیــت آب و هــوا بــرای پرتــاب امــروز 
تــا ۸۰ درصــد مطلــوب گــزارش شــده و احتمــال دارد ایــن 

ــر مواجــه شــود. ــا تاخی ــک روز ب ــاب ی پرت
جدایــی  و  پرتــاب  از  پــس  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
ــوس  ــمت در اقیان ــن قس ــون ۹، ای ــه اول فالک ــش مرحل بخ
ــواره  ــتقرار ماه ــن اس ــد. همچنی ــد آم ــرود خواه ــس ف اطل
ــس  ــه پ ــم دقیق ــدود ۱2 و نی ــم ح ــت ه ــکای  س ــای اس  ه
ــتارلینک  ــای اس ــواره  ه ــد. ماه ــد ش ــاز خواه ــاب آغ از پرت

ــتقرار  ــدار اس ــاب در م ــس از پرت ــه پ ــا ۴۶ دقیق ــز تقریب نی
ــت. ــد یاف خواهن

ــپیس  ــه اس ــی از برنام ــتارلینک«  بخش ــای »اس ــواره  ه ماه
اینترنــت  پرســرعت  و  جدیــد  ســرویس  بــرای   ایکــس 
ــا  ــالدی ب ــال 2۰۱۵ می ــل س ــرح در اوای ــن ط ــتند. ای هس
ــرکت از  ــن ش ــل ای ــک«، مدیرعام ــون ماس ــت »ال درخواس
ــر اجــازه آزمایــش ایــده  کمیتــه ارتباطــات فــدرال مبنــی ب
خــود بــرای تأســیس یــک پهنــای بانــد جهانــی آغــاز شــد.

عنــوان  بــه  را  اســتارلینک  برنامــه   2۰۱۷ ســال  در  وی 
یــک سیســتم پهنــای بانــد ارزان  قیمــت کــه می توانــد 
ــت را در سراســر جهــان فراهــم کنــد،  ــه اینترن دسترســی ب

ــاند. ــت رس ــه ثب ب

ــا  ــو ب ــاوری نان ــعه فن ــژه توس ــتاد وی ــر س دبی
اشــاره بــه اینکــه از تــوان ســتاد نانــو در 
مقابلــه بــا کرونــا اســتفاده شــده اســت گفــت: 
شــرکت های دانــش بنیــان و متخصصــان فعــال 
ــو تاکنــون توانســته اند در زمینــه  در زمینــه نان
تامیــن ماســک، ژل و دســتگاه تشــخیص کرونــا 

ــد.  ــب کنن ــی کس ــتاوردهای خوب دس
ســعید ســرکار روز ســه شــنبه در معرفــی 
ــه  ــه ب ــانه ک ــو و رس ــای جشــنواره نان برترین ه
ــوص  ــد، در خص ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ص
ــزود:  ــران اف ــاف در ای ــو الی ــی نان ــد صنعت تولی
ــاف  ــو الی ــتگاه نان ــادرات دس ــوص ص در خص
ایرانــی بــه چیــن در چنــد روز گذشــته افــزود: 
تولیــد دســتگاه  نانــو الیــاف ایرانــی بــر اســاس 
ــاف در  ــو الی ــه نان ــا ب ــی از شــرکت ه ــاز یک نی
ــه  ــد شــده اســت، نمون کشــور طراحــی و تولی
خارجــی ایــن دســتگاه بالــغ بــر یــک میلیــون 
ــه  ــران ب ــه ای ــه ب ــرایطی ک ــت در ش ــورو اس ی
دلیــل تحریــم ایــن دســتگاه را نمــی فروختنــد، 
متخصصــان کشــور توانســتند بــا تــوان داخلــی 
ــران  ــاف را در ای ــو الی ــی نان ــد صنعت خــط تولی

ــد. ــد کنن طراحــی و تولی
وی بیــان کــرد: ایــن خــط تولیــد الیــاف هایــی 
ــی  ــو یعن ــار م ــزارم ت ــک ه ــت ی ــه ضخام را ب
۱۰۰ نانــو متــر تولیــد می کنــد، در حــال 
حاضــر بــا اســتفاده از ایــن دســتگاه فیلترهــای 
ــی  ــل م ــوی تبدی ــای نان ــه فیلتره ــی ب معمول
ــن دســتگاه ۵ ســال  شــود، اولیــن صــادرات ای
پیــش بــه کــره جنوبــی بــوده  کــه یــک ســوم 
قیمــت نمونــه خارجــی شــرکت هــای اروپایــی 

ــه شــده اســت. فروخت
ــت  ــا مزی ــه هرج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرکار ب س
ــت  ــی نیس ــا مانع ــم ه ــد، تحری ــی باش رقابت
افــزود: دســتگاه تولیــد نانــو الیــاف ارســالی بــه 
کشــور  چیــن در چارچــوب قراردادهایــی اســت 
کــه پیــش از ایــن بــا کشــور کــره بســته شــده 
ــرارداد ۱۰  ــا  ق ــیوع کرون ــش از ش ــت، پی اس
دســتگاه از ایــن نانــو الیــاف منعقــد شــده بــود 
کــه ۶ دســتگاه آن پیــش از شــیوع کرونــا نصب 
شــده اســت، کشــور چیــن نیــز دو دســتگاه از 
ــه  ــود ک ــفارش داده ب ــی را س ــاف ایران ــو الی نان
در چنــد روز گذشــته یــک دســتگاه آن ارســال 

شــده اســت.
وی بیــان کــرد: مــا بایــد حــوزه اقتصــاد 
دانــش بنیــان را بــه رســمیت بشناســیم، هنــوز 
متاســفانه اقتصــاد دانــش بنیــان را بــه رســمیت 
ــه رســمیت بشناســیم و  نشــناخته ایم  و اگــر ب
ســرمایه گــذاری کنیــم مــی توانیــم بعــد از 2۰ 
ــق  ــران را از طری ــاد ای ــد اقتص ــال ۵۰ درص س

ــم. ــان اداره کنی ــش بنی اقتصــاد دان
ــا  ــو ب ــاوری نان ــعه فن ــژه توس ــتاد وی ــر س دبی
بیــان اینکــه متاســفانه مــا زمیــن را مــی کنیــم 
ــا  ــروت م ــزود: ث ــیم، اف ــی رس ــت م ــه نف و ب
جوانــان خــالق هســتند، مــا بایــد یــک هــزارم 
ــروز و  ــه ب ــت را در زمین ــوزه نف ــرمایه در ح س
ظهــور خالقیــت جوانــان صــرف کنیــم، ظرفیت 
ــود دارد  ــان وج ــش بنی ــوزه دان ــادی در ح زی
ــن  ــم و ای ــدر آن را نمــی دانی ــه متاســفانه ق ک

ــت اســت. ــران نعم کف
وی همچنیــن در خصــوص فعالیــت هــای 
ایــن ســتاد در زمینــه مبــارزه بــا کرونــا گفــت: 
ــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری  معاون
بــا شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور کارگروهــی 

را تشــکیل دارد کــه بــه صــورت ویــژه بــه 
ــرای کاهــش صدمــات آن  بپــردازد،  ــا و ب کرون
ــن فعالیــت هــا در ســتاد زیســت  بخشــی از ای
فنــاوری و بخشــی در ســتاد توســعه نانــو بــوده 

و در حــال انجــام اســت.
ایــن مســئول افــزود: گام اول فعالیت هــای 
ــت،  ــک اس ــد ماس ــه تولی ــتاد در زمین ــن س ای
بــرای ایــن منظــور در گام اول اقــدام بــه 
تولیــد ماســک های N۹۵ بــا فنــاوری نانــو 
ــروس  ــن وی ــدن ای ــر ش ــا فراگی ــه ب ــم ک کردی
ــدم  ــط مق ــی در خ ــه کادر درمان ــی ک از آنجای
مواجــه بــا ایــن ویــروس بودنــد از ایــن رو 
ایــن ماســک ها بــرای کارد درکانــی تولیــد 
ــش  ــراد کاه ــن اف ــرای ای ــرات را ب ــدتا خط ش
ــک های  ــد ماس ــت تولی ــدا ظرفی ــم، در ابت دهی
ــه در  ــود ک ــک ب ــزار ماس ــه ۱۰ ه N۹۵ روزان
ــر 2۵۰  ــغ ب ــت بال ــن ظرفی ــه ای ــدت 2 هفت م
هــزار ماســک در روز رســید، در حالــی بــه 
ــت  ــه دس ــدت 2 هفت ــی در م ــن ظرفیت چنی
ــون  ــورهایی چ ــی کش ــه کادر درمان ــم ک یافتی
آمریــکا، انگلســتان و ژاپــن از پاکــت زبالــه 

ــد  ــل توانمن ــه دلی ــا ب ــد و م ــتفاده می کردن اس
ــاف  ــو الی ــد نان ــه تولی ــور در زمین ــدن کش ش
قابلیتــی  چنیــن  بــه   N۹۵ ماســک های   و 

رسیدیم.
وی گام دوم این ســتاد در شــرایط شــیوع کرونا 
ــده  ــی کنن ــد عفون ــواد ض ــا و م ــد ژل ه را تولی
دانســت و یــادآور شــد: ایــن مــواد بــا اســتفاده 
ــد  ــوم و روی تولی ــید تیتانی ــو ذرات اکس از نان
شــده و تفــاوت آن بــا ضــد عفونــی کننده هــای 
بــر پایــه الــکل در میــزان مانــدگاری آنهــا 
حــاوی  کننده هــای  عفونــی  ضــد  اســت،  
ــردن  ــی ک ــرای ضــد عفون ــه ب ــی ک ــکل زمان ال
مانــدگاری  می شــود  اعمــال  ســطوح  بــه 
ــه  ــوده ب ــا تمــاس دســت آل ــد و ب پایینــی دارن
ــوده می شــود ولــی ضــد عفونــی  آن مجــددا آل
ــی  ــدگاری باالی ــو مان ــه نان ــر پای ــای ب کننده ه
بــه مــدت ۳ روز دارد،  روزانــه 2۰۰ تــن مــواد 
ــود  ــد می ش ــی تولی ــده نانوی ــی کنن ــد عفون ض
ــروس  ــن وی ــس از شــیوع ای ــه پ ــک هفت و از ی
ــد در  ــز خری ــایر مراک ــوپرمارکت ها و س در س

ــت. ــرار گرف ــردم ق دســترس م

گزارش

حوزه نانو در زمینه کرونا دستاوردهای مناسبی داشته است

عبور بازدهی حسگر نوری از مرز 1۰۰ درصد برای اولین بار در جهان

یازدهمین سری ماهواره های استارلینک عصرامروز پرتاب می شوند

ستاری: دانشگاه با صددرصد بودجه 
دولتی نمی تواند در جامعه تغییر ایجاد کند

ــاوری رییــس جمهــوری ســه شــنبه شــب گفت:وقتــی دانشــگاه صــد  معــاون علمــی و فن
ــرد، نبایدانتظــار داشــته باشــیم کــه تغییــری در جامعــه  ــت می گی ــش را از دول درصــد پول

ایجــاد کنــد. 
ســورنا ســتاری ســه شــنبه شــب با حضــور در یــک گفــت وگــوی زنــده تلویزیونی در تشــریح 
دســتاوردهای شــرکت های دانــش بنیــان و توســعه زیســت بــوم فنــاوری افــزود: دانشــگاهی 
ــروش  ــل توجــه درآمــدش را از ف ــدد قاب ــه ع ــل داشــته باشــد ک ــه تعام ــا جامع ــد ب می توان
تکنولــوژی، قراردادهــای ارتبــاط بــا صنعــت، شــرکت ها و مــواردی از ایــن دســت کســب کند.

ــدش را از  ــگاه درآم ــه دانش ــود ک ــاد می ش ــی ایج ــاد موقع ــذاری در اقتص ــزود: تاثیرگ وی اف
ــاورد. ــردم و از صنعــت دربی م

ســتاری بــه اتفاق هــای بزرگــی کــه در ایــن چنــد ســاله در ایــن حــوزه رخ داده، اشــاره کــرد 
و ادامــه داد : فــروش شــرکت های دانــش بنیــان در ســال گذشــته ۱2۰ هــزار میلیــارد تومــان 

بــوده و ۴۱ شــرکت هــم در بــورس فعــال شــده اســت.
وی ادامــه داد: ایــن تغییــری کــه امــروز مــی بینیــم، اتفاقــی اســت کــه بــه آن زیســت بــوم 
فنــاوری مــی گوییــم و جهــت گیــری کــه در دانشــگاه هــا بایــد رخ دهــد، موجــب مــی شــود 

اقــدام هــای خوبــی در اقتصــاد داشــته باشــیم.
ســتاری گفــت: طــی ۴ - ۵ ســال اخیــر تعــداد شــرکت هــای دانــش بنیــان بیــش از ۵ هــزار 
و ۳۰۰ مجموعــه اســت و ســال گذشــته فــروش شــرکت ها بــه بیــش از ۱2۰ هــزار میلیــارد 

تومــان رســیده بــود.
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری همچنیــن بــا بیــان اینکــه اکنــون ۴۱ شــرکت در 
بــورس داریــم کــه 2۸۰ هــزار میلیــارد تومــان ارزش گذاری آنهاســت، افــزود: عدد ایــن اقتصاد 
یــاد شــده رو بــه افزایــش بــوده و زیســت بــوم شــکل گرفتــه اســت و بــر پایــه خــودش جلــو 
مــی رود، در اینجــا بایــد ســرمایه گــذاری کنیــم تــا فرهنــگ آن بخــش از اقتصــاد را تغییــر 

. هیم د
وی تصریــح کــرد: اتفــاق هــای خوبــی افتــاده اســت و هنــوز بــا جایگاهــی کــه کشــور بایــد 
ــان  ــا بی ــد بیشــترروی آن کار شــود. ســتاری در ادامــه ب ــم و بای ــه داری داشــته باشــد، فاصل
اینکــه رغبــت عمومــی نســبت بــه ایجــاد  شــرکت هــای دانــش بنیــان بیــش از حــد تصــور 
بــود، افــزود: هــر دو ســال یکبــار شــرکت هــا را ارزیابــی مــی کنیــم و در گــروه هــای یــک و 
دو تقســیم بنــدی مــی شــوند تــا از برخــی تســهیالت اقتصــاد دانــش بنیــان اســتفاده کننــد 
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه رشــد اســتارت آپ هــا در کشــور شــدید اســت و هــر روز یــک 
ــوژی  ــوزه بیوتکنول ــد ح ــی مانن ــم، در بخــش های ــی بینی ــد م ســرویس و اپلیکیشــن جدی

پیشــرفت خوبــی داشــتیم و اثــرش را در دوران کرونــا شــاهد بودیــم.
ــا اشــاره بــه اینکــه در زیســت بــوم انســانی رونــد پیشــرفت قابــل مالحظــه تــر بــود،  وی ب
گفــت: در مواجهــه بــا کرونــا دیدیــم کــه شــرکت هــا محصــوالت جدیــدی را در ایــن عرصــه 

بــا ســرعت تولیــد کردنــد.
ــا بیــان اینکــه 2 - ۳ ســالی اســت کــه روی  معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری ب
زنجیــره هــا از جملــه زنجیــره غذایــی کار مــی کنیــم، افــزود: زیســت بــوم کشــاورزی هنــوز 
ــا  ــت ام ــزوده اس ــاد ارزش اف ــوزش ایج ــور از آم ــفانه تص ــت و متاس ــی نیس ــت دلخواه زیس
دروســی را در دانشــگاه داریــم کــه فــارغ التحصیــل دانشــگاهی تغییــری در سیســتم ایجــاد 
نکــرده اســت اگــر آمــوزس بعــد از چند ســال نمــی توانــد تغییری در سیســتم داشــته باشــد، 

موثــر نیســت و آمــوزش هــا مســاله دار اســت.
او بــا اشــاره بــه اینکــه مــا یــک بشــکه نفــت را 2۰-۳۰ دالر می فروشــیم امــا یــک شیشــه ۵۰ 
میلــی لیتــری عطــر ۱۰۰ دالر اســت، گفــت: یــک داروی بیوتــک کمترین ارزشــش بیــن هزار 
و ۵۰۰ تــا 2 هــزار دالر اســت، حتــی در حــوزه کشــاورزی یــک کیلــو بذر هم قیمت طالســت، 
در واقــع مــاده اولیــه در اقتصــاد مفهــوم و ارزشــی نــدارد چــه نفــت باشــد و چــه زعفــران.

ســتاری تصریــح کــرد: آنچــه در اقتصــاد دانــش بنیــان راجــع بــه آن صحبــت می کنیــم تاثیر 
دانــش اســت کــه در بخش هــای مختلفــی از بیوتــک گرفتــه تــا ســلول هــای بنیــادی و هــوا 

و فضــا نمایــان می شــود.
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری افــزود: یکــی از ضعــف هــای بــزرگ مــا امنیــت 
غذایــی اســت و معنــی نــدارد ســالی ۸تــا ۱۰ میلیــارد تومــان واردات داریــم، بــرای کشــوری 

بــا ظرفیــت مــا ایــن حجــم واردات معنــی نــدارد.
او گفــت: امــروز در کمیســیون کشــاورزی مــواردی را بــا نماینــدگان مطــرح کردیــم و کمــک 
ــوزه  ــه در ح ــود ک ــالی می ش ــی دو س ــا یک ــد، تقریب ــذار باش ــد اثرگ ــی توان ــا م ــای آنه ه

ــه طــور جــدی وارد عمــل شــدیم. کشــاورزی ب
ســتاری تصریــح کــرد: در پژوهش هــا مــواردی را اشــتباه عمــل کردیــم و یکــی دو اصــل را 
فرامــوش کردیــم از جملــه آنکــه محصــول حاصــل ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی اســت، 
دولــت هرچــه پــول در پژوهــش بگــذارد مــی توانــد از آن پولــی در بیــاورد، پــول دولــت در 

پژوهــش آدم هــای خوبــی تربیــت مــی کنــد امــا محصولــی نــدارد.
او ادامــه داد: ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در پژوهــش تاثیــر گــذار اســت، پژوهــش 
ــی  ــردم م ــه م ــد خروجــی ک ــی توان ــی اســت و نم ــازی دولت ــاختمان س ــد س ــی مانن دولت

ــی مهــم اســت. ــن اصل خواهنــد داشــته باشــد و ای
ــور  ــا منت ــی اســت، م ــای دولت ــورد پژوهشــگاه ه ــر در م ــرد: بحــث دیگ ــه ک ســتاری اضاف
پژوهــش در دولــت هســتیم و نمــی توانیــم مجــری پژوهــش باشــیم، پژوهشــگاه های مــا باید 

پژوهــش را هدایــت کننــد نــه اینکــه مجــری پژوهــش باشــند.
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری افــزود: در حــوزه علمــی امســال نســبت بــه ســال 
گذشــته رشــد بیــش از ۸ درصــدی مقــاالت را داشــتیم، در حــوزه علــوم پایــه و مهندســی در 
بســیاری از رشــته هــا رتبــه زیــر ۱۰ داریــم امــا در روانشناســی و هنــر رتبــه ۳۰-۴۰ داریــم، 
در اقتصــاد دانــش بنیــان هــم همیــن وضعیــت را داریــم، در برخــی اســتارت آپ هــای حــوزه 
هــای مختلــف نظیــر ICT و بیوتــک عملکــرد قابــل قبولــی داریــم امــا در بســیاری از مــوارد 

ورود جــدی نداشــته ایــم.
او بیــان کــرد: از روزی کــه شــرکت دانــش بنیــان شــکل گرفتــه تــا امــروز مبــارزه ای در پیش 
داریــم، از کشــوری کــه ۱۰۰ ســال نفــت در آن خریــد و فــروش شــده اســت و رانــت مفــت 

خــواری داشــته ایــم نبایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه بــا آن بــه راحتــی ارتبــاط بگیرنــد.
aســتاری گفــت: در تمــام اقتصادهــای نفتــی دولــت و حکومت های چــاق دارید و تعــداد افراد 
باالســت، بروکراســی و قوانیــن ضــد و نقیض زیاد اســت و رفــع آن کاری یک شــبه نخواهد بود.

او ادامــه داد: در دوران کرونــا بســیاری از گاردهــا نســبت بــه اقتصــاد دانــش بنیــان و اســتارت 
آپ هــا شکســته شــد و اکنــون بیمــه آنالیــن را داریــم.

ــا بیــان اینکــه در مجلــس طرحــی  معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری در ادامــه ب
بــرای اقتصــاد دانــش بنیــان مطــرح اســت، گفــت: در کنــار ایــن مــوارد بایــد فرهنــگ جامعــه 
عــوض شــود، اقتصــاد دانــش بنیــان بــرای جوانانــی اســت کــه ســرمایه شــان بــه جــای جیب 

در توانایــی هــا و مغزشــان اســت.
ســتاری همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه اســتارت آپ هــا بــا وام جلــو نمــی رونــد و بــا ســرمایه 
ــرد و  ــرد - ب ــازی ب ــذاری ب ــرمایه گ ــن س ــزود: ای ــد، اف ــش می رون ــر پی ــر پذی ــذاری خط گ

باخــت - باخــت اســت.
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری دربــاره نــرخ دانشــجویان ایرانــی خارج از کشــور با 
بیــان اینکــه بعــد از کرونــا نــرخ جــذب بیشــتر و تســهیل شــد، گفــت: بعد از ســه ســال برنامه 
ریــزی حــدود هــزار و ۸۰۰ دانشــجو از دانشــگاه هــای برتــر دنیــا بازگشــتند و حــدود ۳۵۰ نفر 
آنهــا از 2۰ دانشــگاه برتــر دنیــا بودنــد کــه اغلــب در اســتارت آپ هــا بــه کار گرفته می شــوند.

ســتاری تصریــح کــرد: اگــر بــه ســرمایه انســانی توجــه شــود ایــن نیــرو باز مــی گــردد، ضمن 
آنکــه خــروج دانشــجو از کشــور چیــز عجیبــی نیســت و نبایــد بــرای آن ناراحــت شــویم و 
اتفاقــا جــزو کشــورهایی هســتیم کــه کمتریــن میــزان دانشــجو را در خــارج کشــور داریــم و 

بایــد نگــران باشــیم کــه چــرا دانشــجوها بــرای تحصیــل خــارج از کشــور نمــی رونــد.
وی در ادامــه خطــاب بــه داوطلبــان کنکــوری توصیــه کــرد کــه از مــدرک، آورده ای نداریــم 
و رشــته ای کــه دوســت دارنــد انتخــاب کننــد، دانشــجویانی مــی خواهیــم کــه از تــرم اول 
بــرای ایجــاد کســب و کار فکــر مــی کننــد، اســتخدام بزرگتریــن خیانتــی اســت کــه بــه بچه 

هایمــان مــی کنیــم و نــوآوری بزرگتریــن موهبــت الهــی اســت.
ــی  ــه مقطع ــته ای ک ــرد: آن رش ــح ک ــوری تصری ــس جمه ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم مع
محبوبیــت دارد بــاال و پاییــن مــی شــود امــا شــما و عالقــه خودتــان مــی مانیــد، بهتریــن 
ــه  ــم ب ــی کن ــه م ــد و توصی ــی گذرانی ــل م ــوزش و تحصی ــرای آم ــی را ب ــای زندگ ســال ه

ــد. اســتخدام فکــر نکنی
ســتاری در پایــان افــزود: شــرکت هــا مــی تواننــد تحــول ایجاد کننــد، تکنولــوژی در دانشــگاه 
اســت امــا تجــاری ســازی کار بخــش خصوصی اســت، باید سیســتم آموزشــی داشــته باشــیم 
کــه ۵ تــا ۱۰ ســال بعــد آن را در اقتصــاد ببینیــم، اثــر برنامــه هــای آموزشــی بایــد در زندگی 

روزمــره  نمودار شــود.
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