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رهبرانقالببهمناسبتهفتهکارگردرارتباطتصویریبا 7مجموعهتولیدیتبیینکردند

ذهنماهوارهسازرابهکاربگیرید
ذهن ماهوارهساز می تواند خودرو با مصرف بنزین 5درصد تولید کند

دوقطبی بورس در یک نگاه
اگرچه شاخص کل بورس طی دو روز گذشته
متعادلبودوافتیاصعودچندانینداشتامازیر
پوست بازار همچنان شاهد مثبت و منفیهای
سنگین هستیم .بــازار تقریبا دوقطبی شده و
بخشی از بــازار همچنان صف فــروش اســت و
بخشیدیگرصف خریدورشدهایقیمتیقابل
توجهراتجربهمیکند.نمودارمربوطبهنمادهای
بورسیدرروزچهارشنبه،گویاست!

بازار خبر

علتواریزنشدنسودسهامعدالت
برایبرخیازمشموالن
مهر -رئیسسازمانخصوصیسازیازاختاللدر
سیستم بانکی برای پرداخت سود سهام عدالت به
برخی از مشموالن خبر داد و گفت :پول در حساب
بانکعاملاستوبارفعمشکلواریزمیشود.

احراز هویت غیرحضوری
سهامداران ،از هفته آینده
تسنیم -شرکت سپرده گــذاری مرکزی اوراق
بــهــادار و تسویه وجــوه (ســمــات) از راه انــدازی
عملیات اجرایی احراز هویت غیرحضوری در هفته
آینده خبر داد .بر این اساس ،ارائه خدمات پایه از
سوی این شرکت به ویژه برای ثبت نام کنندگان
سامانه جامع اطالعات مشتریان (سجام) از طریق
سایت رسمی این سامانه به نشانی sejam.ir
انجام خواهد شد.

صدور گواهی مالیات انتقال
مسکن از طریق دفاتر اسناد
ایسنا -معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور
مالیاتیکشورگفتکهتاپایاناردیبهشتماهصدور
گواهی مالیات نقل و انتقال امالک مسکونی در
مراکزاستانهایکشورازطریقدفاتراسنادرسمی
صورتمیگیرد.

کارآفرین پیش کسوت صنعت
کشور درگذشت
ایرنا« -محمد کریم فضلی» یکی از کارآفرینان
شــنــاخــتـهشــده و پــیـشکــســوت صنعت کشور
درگذشت .از جمله موفقیتهای وی میتوان به
صادراتکاالبهکشورهایمختلفجهانحتیدر
روزگاردشوارتحریمو رونقتولیدملی اشارهکرد.
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم
انقالب دیروز به مناسبت هفته کار و
کارگر ،در ارتباط تصویری مستقیم با
هفتمجموع هتولیدیضمناشارهبه
حقوقکارگرانوموانعتولید،الزامات
جهش تولید در سال جاری را تبیین
کردند .حضرت آی ـتا ...خامنهای با
تبریک هفت ه کارگر به هم ه کارگران و
زحمتکشان ،شنیدن گزارش های
امیدبخش از تولید را شیرین و جذاب
خواندند و با تأکید بر انتشار عمومی
این گزارش ها گفتند :رفع مشکالت
جامع ه کارگری یکی از مسائل مهمی
استکهبایدنسبتبهآناهتمامشود.
رهبرانقالب بخشاولسخنانشانرا
بهمسائلکارگریاختصاصدادندوبا
تقسیمبندیمفهومکاردرنگاهاسالمی
به «کــار عمومی» و «کــار اقتصادی»
افزودند :کار به معنای عمومی همه
انواع کار را شامل می شود و در قرآن
کریموروایاتنیزتأکیدبرتالشوانجام
عمل صالح و به سرانجام رساندن کار
است که البته یکی از مشکالت ما در
کشور نیمهتمام ماندن کارهاست.
ایشان تشویق اســام به کار عمومی
را نقطه مقابل انتظار غلط و نابه جای
«مفتخواری»و«مفتجویی»دانستند
وگفتند:اسالمدرمعنایاقتصادینیز
بر کار تأکید دارد همچنان که پیامبر
اکرم(ص) دست کارگر را میبوسد و
میفرماید خداوند کسی را که کار را
محکم و با احساس مسئولیت انجام
دهد،دوستمیدارد.
▪توجهبهدستمزدعادالنهکارگر

حــضــرت آیــــتا ...خــامــن ـهای هدف
اقتصاد کشور را تولید ثروت و تقسیم
عادالنه آن بین آحــاد مــردم خواندند
و افــزودنــد :بــرای رسیدن به اقتصاد
سالم،کارگریکیازستونهایاصلی
و از عوامل درجه یک تولید ثروت در
کشور اســت .ایشان  ،کارگ ِر ماهر و
نــوآور را موجب افزایش کیفیت کار
دانستند و گفتند :بنابراین بنگاه های
اقتصادی و کارفرمایان باید دانش و
مهارت نیروی کار و سهم آن را از عواید
بنگاه های اقتصادی افزایش دهند و
کارگرنیزبااحساسمسئولیتبیشتر
وبدونسهلانگاریعملکند.ایشان،
کارگر و کارفرما را دو ستون اصلی
پیشرفت اقتصادی خواندند و با اشاره
به شکایت برخی افــراد از مصوباتی
که نظر کارگر در آن ها مالحظه نشده
است ،افزودند :این مقررات حتم ًا باید
با نگاه عادالنه تنظیم شود.حضرت

آیــتا ...خامنهای اهتمام به حقوق
نیروی کار از جمله «دستمزد عادالنه
و پرداخت منظم و بــدون تأخیر آن،
امنیت شغلی ،بیمه ،آموزش ،خدمات
رفاهی و بهداشت و درمــان» را مورد
تأکید قرار دادند و گفتند :در دنیای
کنونی و تحوالت پر سرعت فناوری،
یادگیری مــداوم آموزشی و استفاده
از تجربیات قبلی برای مجموعههای
تولیدی و کارگران آن ها یک ضرورت
است تا با ارتقای بهرهوری و کیفیت
تولید ،رونق اقتصادی افزایش یابد.
ایشان بااشارهبهتأثیرگذاریکارگران
در تحوالت سیاسی دو قرن گذشته
دنیا ،نقش کــارگــران کشورمان در
پ ــی ــروزی انــقــاب اس ــام ــی ،دفــاع
مقدس و حــوادث گوناگون را بسیار
برجسته دانستند و افزودند :کارگران
از همراهترین قشرها در تحقق اهداف
انقالب بودهاند و پیوند آن ها با نظام
جمهوری اسالمی یک پیوند دایمی
است البته این پیوند عمیق ،وظایف
مسئوالن در هر سه قوه را بــرای حل
مشکالت کارگران افزایش میدهد.
رهبرانقالب بهموضوع«جهشتولید»
به عنوان شعار ســال اشــاره کردند و
با یــادآوری فرصت کافی که تا پایان
سالبرایتحققاینشعاروجوددارد،
نکاتی را درخصوص آن بیان کردند.
حضرتآیتا...خامنهای،مقولهتولید
در اقتصاد کشور را همچون سیستم
ایمنی و دفاعی بدن انسان دانستند و
گفتند :همان گونه که نقش سیستم
ایمنیبدندرمقابلهباویروسهابسیار
مهم اســت ،اگر تولید مناسب و رو به
رشد باشد ،میتواند پیکره اقتصادی
کشوررادرمقابلویروسهایطبیعیو
ویروسهایدستسازهمچونتحریم
یا نوسانات قیمت نفت و تکانههای
مختلفمحافظتکند.ایشانافزودند:
تولید عــاوه بر این که بــرای اقتصاد
کشور حیاتی است ،از لحاظ سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیرهای
زیادی دارد بهگونهای که توانایی یک
ملت در تولید نیازهای اساسی خود،

به آن ملت اعتماد بهنفس و احساس
عزت خواهد بخشید و زمینهساز رفاه
عمومیجامعه،افزایشتولیدناخالص
ملی و افزایش صادرات و تأثیرگذاری
فرهنگی صــادرات کاالهای داخلی
در کشورهای دیگر خواهد شد .رهبر
انقالب  ،رونــد فعلی تولید در کشور
را بـــرای جــبــران عقبماندگیها
ناکافی دانستند و با تأکید بر لزوم
توسعه و تقویت بیشتر تولید ،نکاتی
را درخصوص جهش تولید و راه های
تحقق آن در شــرایــط کنونی بیان
کردند.حضرتآیتا...خامنهاییکی
ازمسائلمهمبرایتحققجهشتولید
را مشارکت دادن مــردم در اقتصاد
از طریق اســتــفــاده از ظرفیتهای
گوناگون مردم برشمردند و افزودند:
سه قوه وظایف مهمی دارند که اگر به
این وظایف عمل نشود ،جهش تولید
اتفاقنمیافتد.ایشانحمایتازتولید
و تولیدکننده را اصلیترین وظیفه
مسئوالن دانستند و تأکید کردند:
حمایت از تولید فقط به معنای تزریق
نقدینگی نیست بلکه باید با برداشتن
موانع ،میدان را برای سرمایهگذار،
صاحبفکروتولیدکنندهبازکرد.
▪بازخوانی تجربه تولید ماسک

رهبر انقالب به برخی از مصادیق
برداشتن موانع اشاره کردند و گفتند:
حذف مقررات دست و پاگیر ،مبارزه
جدی با قاچاق کاال ،مقابله با واردات
بی رویه ،مبارزه با فساد مالی و فساد
اداری،رعایتحقوقمالکیتمعنوی،
مقابلهباسفتهبازیهاوسوداگریهای
زیانبخش و معافیتهای مالیاتی در
موارد ضروری و وضع مالیات در موارد
الزم همچون ثروت های بــادآورده از
جمله کارهای ضروری است که باید
سه قوه نسبت به آن اهتمام بورزند.
حضرت آیـ ـتا ...خامنهای قضایای
اخیر مربوط به ویــروس کرونا و پای
کارآمدنهمهظرفیتهایکشوربرای
تولید اقالم بهداشتی از جمله ماسک
را نمونه بارز باز کردن میدان و حمایت

از تولید خواندند و افزودند :علت این
که در تولید ماسک توانستیم در مدت
کوتاهیبهظرفیتیدستپیداکنیمکه
بیشترازنیازکشوراست،برطرفشدن
موانع از جانب دولت و باز شدن میدان
بــرای حضور دستگاه های مختلف و
حتیمردمدرعرصهتولیدماسکبود.
ایشان با تأکید بر این که بهبود محیط
کسبوکار یکی از موارد ضروری برای
تحقق جهش تولید اســت ،گفتند:
بــراســاس بررسیهای کارشناسی
ـدام «ایجاد
وزارت اقتصاد ،اگر دو اقـ ِ
پــنــجــره واحــــد صــــدور مــجــوزهــا» و
«تشکیل دادگــاه هــای تجاری برای
رفع اختالفات اقتصادی» انجام شود،
جایگاهکشورازلحاظشاخصکسبو
کار 40تا 50رتبهارتقاخواهدیافت.
▪کیفیت خــودرو از راه های دیگر
ارتقایابدنهوارداتخودرویخارجی

رهــبــر انــقــاب اســامــی بــه موضوع
«ممنوعیت واردات» بهعنوان یکی
از زمینههای جهش تولید اشــاره
و خاطرنشان کــردنــد :ما با واردات
مخالف نیستیم امــا تأکید داریــم
محصولیکهدرکشورتولیدمیشود یا
امکان تولید دارد ،وارد نشود .حضرت
آیـتا ...خامنهای افزودند :در برخی
مواقع ،برخی دستگاه های اجرایی،
به بهانههایی به دنبال باز کردن راه
واردات بی مــورد هستند .به عنوان
مثال می گویند برای این که کیفیت
خــــودروی داخــلــی ارتــقــا یــابــد ،باید
خودرویخارجیواردشوددرحالیکه
بایدکیفیتخودرویداخلیازراههای
دیگر افزایش یابد و نه از طریق واردات
خودروهای خارجی و به خاک سیاه
نشاندن تولید داخلی .ایشان با تأکید
براهمیتجهشکیفیدرکنارجهش
کمی ،موضوع افزایش امید به کار و
ّ
تالش را در کشور بسیار مهم خواندند
و گفتند :متأسفانه عده ای در کشور
بهطور دایــم می گویند «نمیشود و
نمیتوانیم» در حالیکه «میتوانیم»
و دلیل آن هم این است که ما وقتی
میتوانیم یک ماهوارهبر را با سرعت
 ۷۵۰۰متر بــر ثانیه بــه فضا پرتاب
کنیم و ماهواره را در مدار قرار دهیم
یا در صنایع دفاعی آن پیشرفتهای
بزرگ را داشتهایم ،پس در تولید هم
میتوانیم به جهش دست پیدا کنیم.
ایشان افزودند :آن ذهن و فکری که
میتواند ماهواره را تولید کند و برای
ارسالماهوارهبعدیدرمدار ۳۶هزار
کیلومتری هدفگذاری کند ،قطع ًا
چنین روحیه ابتکار و خالقیتی برای
تولیدخودروبامصرف ۵لیتربنزیندر
یک صد کیلومتر و در دیگر بخش های
تولیدنیزوجوددارد.
▪اولویت های جهش تولید

حضرت آیــتا ...خامنهای سپس به
برخیبخشهاکهبایددرجهشتولید

به آن ها اهمیت و اولویت داده شود،
اشاره کردند و گفتند :توسعه ظرفیت
پاالیشگاهیهمچونساختپاالیشگاه
میعانات در بندرعباس و مجتمع
پاالیشگاهیسیراف،اجرایطرحهای
پتروشیمی که منجر به افزایش چند
برابری تولید محصول خواهد شد،
طــرحهــای ک ــش ــاورزی بهخصوص
تمرکز بر تولید محصوالت اساسی
همچون گندم ،دانــه هــای روغنی،
گیاهان دارویی و آبزیان و خودکفایی
دراینعرصههابااستفادهازشیوههای
آبیاری مدرن ،تمرکز بر زیرساختها
بهخصوصحملونقلریلی،توجهویژه
به قطعهسازی و تمرکز به بخش معدن
که بسیار هم عقب ماندگی داریــم،
بخشهاییهستندکهبایددرموضوع
جهش تولید مــورد اهتمام ویــژه قرار
گیرند.
▪چه بسا بتوانیم زودتر از دیگران
واکسن کرونا را تولید کنیم

ایشان یکی دیگر از بخش هایی را که
باید در موضوع جهش تولید به آن نگاه
وی ــژهای شــود ،بخش دارو و واکسن
دانستند و افزودند :اکنون در کشور
در خــصــوص تولید دارو و واکسن
برای مقابله با ویروس کرونا ،کارهای
تحقیقاتی خوبی انجام شده است و
چه بسا دانشمندان خوب و جــوان و
محققان کارآمد ما بتوانند زودتــر از
کشورهای دیگر موفق به تولید دارو و
واکسنبرایمقابلهباکروناشوند.
▪ ۳اولویت تکمیل زنجیره تولید

رهبر انقالب  ،زنجیره پوشاک ،کفش
و لـــوازم خانگی را یکی از ظرفیت
های مهم و ریشهدار کشور خواندند و
گفتند :برای تحقق جهش تولید باید
بر این زنجیره تمرکز جدی شود و از
واردات ایــن محصوالت جلوگیری
شــود .حضرت آیـــتا ...خامنهای به
یک اقــدام ناپسند در تولید پوشاک
نیز اشاره کردند و افزودند :با این که
کشور هــمــواره در تولید پــوشـ ِ
ـاک با
کیفیت سرآمد و صاحب قدمت است
امابرخیتولیدکنندگانرویتولیدات
خود برچسب تولید خــارج می زنند
که این کار غلط اســت .ایشان تأکید
کردند :به لطف خداوند حرکت تولید
در کشور آغاز شده است اما ادامه این
حرکت معمولی ،مشکالت کشور را
حلنخواهدکردونیازمندیکحرکت
مضاعف و یک جهش هستیم که در
این عرصه نیز جوانهای آماده به کار
و عناصر مبتکر بسیارند و باید میدان
برای ورود آنان مهیا شود .ایشان در
پایان اظهار امیدواری کردند شرایط
جدید پیش آمده بعد از شیوع کرونا در
کشوروگسترشروحیههمکاریمیان
مردم برای تأمین نیازها ،زمینهساز
کارهای نو و تحوالت در عرصههای
اقتصادیکشورباشد.

بورس

اولین روز منفی بورس
پس از یک ماه

هشدارهای جالب یک اقتصاددان
و حمایت های عضو مجمع تشخیص
از روند حرکت بورس

شاخص کل بورس تهران ،دیروز برای اولین بار
در یک ماه گذشته ،افت کرد .اگرچه روند نزولی
آغازشده از صبح سه شنبه در میانه معامالت
دیـــروز متوقف شــد و بــســیــاری از سهمهای
بزرگ به مدار مثبت برگشتند اما در اثر افت
قابل توجه نماد شرکت هــای پتروشیمی،
مخصوصا پتروشیمی خلیج فــارس ،شاخص
کل  2647واحد افت کرد و به زیر  978هزار
واحد بازگشت .البته نماد تازه وارد شستا دیروز
به دلیل انتشار اطالعات جدید متوقف شد و
معامله نشد و این موضوع مانع از حمایت شستا
از شاخص کل شد.
به گزاش خراسان ،در بازار دیروز تقریبا شاهد
یک وضعیت دو قطبی بودیم؛ حدود نیمی از
سهام در محدوده مثبت و حتی صف خرید قرار
گرفتند و نیمی دیگر در محدوده منفی با صف
فروش های قابل توجه .در نتیجه این شرایط
ملتهب ،ارزش معامالت در بورس و فرابورس
در مجموع به  18هزار میلیارد تومان رسید.
در شــرایــطــی ک ــه پــیــش بــیــنــی م ــی شـــود با
بازگشایی شستا در معامالت شنبه و همچنین
خودروسازان و تــداوم رشد نمادهای بانکی،
پاالیشی و برخی فلزی ها ،شاهد رکوردشکنی
جدید شاخص بورس باشیم ،اظهارنظرها در
خصوص خــوب یا بد بــودن ایــن رشدها ادامــه
دارد.
▪ 2نظر متفاوت درباره وضعیت بورس

در ایــن خــصــوص آقــامــحــمــدی ،عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام ضمن حمایت از رشد
بورس به آثار مثبت آن از جمله تسهیل تامین
مالی بنگاه ها ،آزادشــدن منابع بانکها و ...
گفت :مــردم به اظهار نظرهای منفی دربــاره
آینده بورس توجه نکنند ،اما مسئوالن هم به
انتقادات توجه کنند.
در سوی دیگر ،حسین زاده بحرینی نماینده
اقتصاددان مشه د در مجلس ضمن مقایسه
وضعیت برخی شرکت های بورسی با بحران
پدیده شاندیز مشهد که اکنون رفع شده است،
دربــاره ایجاد پدیده های قانونی هشدار داد.
حسین زاده بحرینی با اشــاره به ســود 500
درصـــدی پــدیــده طــی مــدت فعالیت تــا سال
 1393نوشت :این درحالی است که در سه
ســال گذشته ،ب ــازده سهام  ۴۱۹شرکت از
مجموع  ۵۰۶شرکت حاضر در بــازار سرمایه
ایـــران ،بیشتر از  ۵۰۰درص ــد ب ــودهاســت!
همچنین سهامداران  ۲۱۳شرکت بازده باالتر
از  ۱۰۰۰درصد ،سهامداران  ۵۸شرکت بازده
باالتر از  ۲هزار درصد ،سهامداران  ۲۹شرکت
بــازده بیشتر از  ۳هــزار درصــد و سهامداران
سه شرکت هم بازده باالتر از  ۱۰هزار درصد
را تجربه کرد هاند ،یعنی ارزش دارایــی آ ن ها
بیشتر از صدبرابر شدهاست!

