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هر چند بايد افزايش ش�اخص كل بورس تهران 
تا محدوده 410هزار واحد و نزديك شدن ارزش 
بازار به محدوده 1500ه�زار ميليارد تومان را به 
فال نيك گرفت، اما با توجه به اينكه آمار مركز 
آمار رشد اقتصادي س�ال 97 را در حدود منفي 
5درصد اعالم كرده است و پيش بيني مي شود، در 
سال جاري نيز نرخ رشد اقتصادي بيشتر از صفر 
باشد اين پرسش مطرح مي شود كه دليل رشد 
بازار سرمايه در شرايط ركود اقتصادي چيست؟

به گزارش »جوان«، شاخص كل بازار بورس اوراق 
بهادار تهران در ابتداي س��ال 97 زير 100 هزار 
واحد بود و ارزش اين بازار نيز در حدود 380هزار 
ميليارد تومان بر آوردمي شد، اين در حالي است 
كه تعداد ش��ركت هاي پذيرش ش��ده در بورس 
نيز به 330 ش��ركت نمي رس��يد، حال شاخص 
كل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در قله 410هزار 
واحد قرار گرفته اس��ت و ارزش روز ب��ازار نيز در 
حدود 1500هزار ميليارد تومان مي باشد و تعداد 
ش��ركت هاي حاضر در بازار ني��ز در حدود همان 
330شركت اس��ت )يعني ميزان س��هام موجود 
در بازار متناس��ب با ورود نقدينگي جديد جهش 
نيافته اس��ت و همين عامل موجب رشد تقريبي 

دسته جمعي سهام موجود در بازار شده است(
   نگاهی به بازار سرمايه

اگر قرار باشد به طور جزئي تر پيرامون بازار سرمايه 
سخن بگوييم بايد عنوان داشت كه در خرداد ماه 
سال 98 شاخص كل بازار سرمايه در حدود 230 
هزار واحد و ارزش بازار ني��ز در حدود 893هزار 
ميليارد تومان بود كه از اي��ن تاريخ تا كنون بازار 
همانطور كه گفته شد با جهش قابل مالحظه اي 
بدون اينكه شركت هاي جديد چندان و محصوالت 

جديدي به بازار عرضه شود،  مواجه شد. 
رشد اتفاق افتاده در بازار سرمايه به دليل اينكه اين بازار 
در اقتصاد به شرط كاركرد صحيح مي تواند نقدينگي 
سرگردان در جامعه را به حوزه تأمين مالي شركت ها 
جهت توسعه هدايت كند و اقتصاد خرد و كالن بدين 
واسطه انتفاع برد قابل اهميت است، اما اگر نقدينگي 
وارد شده در بازار به جاي تأمين مالي شركت ها براي 
توس��عه واقعي و رش��د عمليات صرفاً به طور موقت 
وارد بازار شده باشد و به ش��كل گيري حباب قيمتي 
در بخش��ي از بازار منتج شده باشد مي تواند در آينده 
دردسر هايي را پديد آورد، هر چند كه گفته مي شود 
برخي از سهم هاي حاضر در بازار سرمايه هنوز رشد 
قيمتي را كه در خور آن هس��تند، تجرب��ه نكرده اند. 
بدين ترتيب اميد اس��ت رشد بازار س��رمايه رشدي 
مبتني بر صرف��ه و صالح اقتص��اد كالن و خرد ايران 
باشد، اما متأسفانه در اثر آنچه در بازار بودجه ريزي و 
پولي مي گذرد، نقدينگي كالني در اقتصاد ايران ايجاد 
شده است كه هم سهم پول و هم س��هم شبه پول به 

شكل نگران كننده اي جهش يافته است. 
در اين ميان هر چند بخشي از نقدينگي به واسطه 
ركود در بازار مس��كن و تعيين دستوري نرخ هاي 
ب��ازار ارز، وارد بازار س��رمايه شده اس��ت، اما حجم 
نقدينگي باز هم قابل مالحظه اس��ت و بايد به جز 
بازار سرمايه بازارهاي ديگري براي ورود نقدينگي 
مهيا شوند. كما اينكه اصول اقتصادي به ما مي گويد 
كه نقدينگي حكم خون را در اقتصاد دارد و بايد در 
همه بخش ها گردش داشته باشد تا اقتصاد پويايي 
داشته باشيم. واقعيت اين اس��ت كه نقدينگي در 
اقتصاد ايران به شدت رشد كرده است، گفتني است 
حجم نقدينگي كه ابتداي دولت يازدهم در محدوده 

500 هزار ميليارد تومان قرار داشت و سهم پول از 
حجم فوق، كمتر از 110 هزار ميليارد تومان و سهم 
ش��به پول نيز در حدود 371هزار ميلي��ارد تومان 
بود ) البته بايد عنوان داشت كه در سال 92 در اثر 
افزوده شدن آمار نقدينگي چندين مؤسسه مالي و 
اعتباري به مجموعه آماري پولي كش��ور آمارها با 

جهش مواجه شد(
حال طبق آماره��اي اعالمي بان��ك مركزي، در 
اس��فندماه س��ال 96 حجم نقدينگ��ي در حدود 
1530هزار ميليارد تومان عنوان شده اس��ت كه 
س��هم پول ) عنصري كه ق��درت خري��د آني در 
اقتصاد دارد( از نقدينگي فوق به 200 هزار ميليارد 
تومان نمي رسيد كه سهم شبه پول نيز در حدود 

1300هزار ميليارد تومان بود. 
   نفرين نقدينگی

در اين ميان، نقدينگي در آخرين آمارهاي رسمي 
بانك مركزي مربوط به خرداد ماه سال 98 در حدود 
2000هزار ميليارد تومان اعالم شده است كه سهم 
پول از حجم نقدينگي به محدوده 310 هزار ميليارد 
تومان رسيده است و سهم ش��به پول نيز در حدود 
1700هزار ميليارد تومان است، هر چند از خرداد تا 
كنون آماري از متغيرهاي پولي و بانكي توسط بانك 
مركزي و مركز آمار نش��ر نيافته است و در مجمع 
ساالنه بانك مركزي نيز در اين رابطه سخني به ميان 
نيامد، اما اخيراً وزير اقتصاد دولت دهم اظهار داشته 
كه حجم نقدينگي در ح��دود 2200هزار ميليارد 
تومان اس��ت كه با توجه به آهنگ رش��د احتمالي 
بر اس��اس گذش��ته و رويدادهاي ريسكي ماه هاي 
گذشته پيش بيني مي ش��ود كه پول )عنصري كه 
قدرت خريد آني دارد( تا پايان سال به مرز 400هزار 
ميليارد تومان هم برسد كه رقم قابل مالحظه است. 

در اين بين، هر چند بانك مركزي بيكار ننشس��ته 
اس��ت و اخيراً نقل و انتقاالت غير حض��وري براي 
هر كد ملي را در ش��بانه روز تا 100 ميليون تومان 
محدود كرد و برخ��ي از پوزهاي خ��ارج از ايران را 
مس��دود كرد، اما بايد دانس��ت اين كار كل اقتصاد 
ايران و اصناف را با محدوديت ه��اي جدي روبه رو 
كرده است و از اين گذش��ته، حجم نقدينگي آنقدر 
به شدت رشد داشته است كه بازار سرمايه به تنهايي 
نمي تواند بار گران نقدينگي را به دوش بكش��د و از 
طرفي به نظر مي رسد كنترل دستوري نرخ ارز و طال 
براي خارج كنندگان سرمايه از ايران و قاچاقچيان 
و وارد كنندگان كاال فرصت س��ازي كرده است، زيرا 

خبرها از خروج سرمايه از كشور حكايت دارد. 
ادعاي خروج سرمايه از كش��ور در حد 10 ميليارد 
دالر در س��ال و همچنين قاچاق كاال و ارز بين 10 
الي 20 ميلي��ارد دالر از جمله مواردي اس��ت كه 
مشخص نيست چرا نظام ريالي و ارزي كشور را به 
گونه اي با اصالحات در نمي آميزيم كه هم از طرفي 
سرمايه هاي كشور از محيط جغرافيايي ايران خارج 
نشوند و هم اينكه وجود كاالي قاچاق در بازار به طور 

موقت و البته تخريب گرايانه تورم را كنترل كند. 
   فشار هزينه هاي جاري دولت بر بازار پول

پرداخت هاي هزينه اي دولت در چهار ماهه ابتدايي 
سال 92 به 25 هزار ميليارد تومان نمي رسد يعني 
6هزار ميلي��ارد تومان در ماه، ول��ي در آمار دخل و 
خرج دولت در 9 ماهه سال 97 نشان داده مي شود 
كه هزينه هاي جاري در ح��دود 193هزار ميليارد 
تومان بوده است كه به عبارتي هزينه جاري پرداختي 
ماهانه در حدود 21هزار ميليارد تومان بوده است، 
حال اگر رفتار ش��ركت هاي دولتي در مراوداتشان 
با نظام بانكي در بازپرداخت تس��هيالت اخذ شده 

را بررسي كنيم مي توان متوجه شد بانك مركزي و 
همچنين بانك ها از ناحيه تأمين بودجه براي دولت 
و شركت هاي دولتي به چه شكل تحت فشار هستند 
كه پايه پولي و همچنين ضريب فزاينده پولي چنان 
تحت تأثير قرار مي گيرد كه ماحصل اين فرايند به 
جهش حجم نقدينگي منتج مي ش��ود و حال آنكه 
اين رويداد در شرايطي رخ مي دهد كه اقتصاد با رشد 
منفي روبه رو است و اينجا است كه رشد نقدينگي 
به توليد تورم منتج مي شود كه گويي بخشي از زهر 
اين تورم به واسطه هدايت نقدينگي به بازار سرمايه 
كنترل شده اس��ت، اما بايد متولي��ان اقتصاد كالن 
توضيح دهند كه آيا بازار سرمايه دچار پديده حباب 

قيمتي در برخي از سهم ها شده است ياخير؟
   مانع از خروج سرمايه و ارز از كشور شويم

به گفته پدرام س��لطاني، نايب رئيس اس��بق اتاق 
بازرگاني ايران،  طبق بررسي هاي حساب سرمايه 
از سال 85 الي 96 اين حساب در اين سال ها 120 
ميليارد دالر منفي شده است و اگر سال 97 و 98 
را هم به آن بيفزاييم در خوش��بينانه ترين حالت، 
حساب سرمايه در 14 سال گذشته 160 ميليارد 
دالر منفي شده اس��ت.  اين اظهارات در شرايطي 
عنوان مي ش��ود كه به گفته برخ��ي از تحليلگران 
امروزه قاچاق كاال و ارز به عاملي تبديل شده است 
تا تورم ناش��ي از ركود و رشد حجم نقدينگي خود 
را آن طور ك��ه بايد و ش��ايد ظاهر كن��د، نمايش 
ندهد؛ يعني چون در داخل نمي توانيم متناسب با 
رش��د حجم نقدينگي توليد كاال و خدمات داشته 
باشيم، در مرحله نظري قاچاق كاال و ارز به شكل 
ورودي كاال از اقتصاد ديگري را در بازار هاي كشور 

قرار مي دهد تا تورم طغيان جدي نكند. 
با توجه به اينكه بانك مركزي و مركز آمار در رابطه 
با حجم قاچاق كاال و ارز تا كنون آماري ارائه نداده  و 
به اين پرسش جدي هم پاسخ نداده اند كه ارز مورد 
نياز قاچاق كاال به شكل ورودي كه به طور تقريبي 
در سال حدود 10 ميليارد دالر ارزيابي مي شود، از 
بازار داخلي تأمين مي شود يا خارجي، بايد دانست 
كه شايد كاالي قاچاق بتواند زهر تورم ناشي از ركود 
يا رشد حجم نقدينگي را به طور موقت تا حدودي 
بگيرد، اما قاچاق كاال اقدامي است اقتصاد برانداز و 
دهها اثر تبعي منفي براي اقتصاد دارد و حال آنكه 
گفته مي ش��ود بعد از واردات، قاچ��اق كاال دومين 

تقاضاي جدي در بازار ارز كشور است. 
اگر به فرض حجم فرار سرمايه را در سال 10 ميليارد 
دالر و قاچاق به شكل ورودي را 10 ميليارد در نظر 
بگيريم و فرض كنيم كه ارز مورد نياز قاچاق نيز از بازار 
داخلي تأمين مي شود، در عمل 20 ميليارد دالر در 
سال ارز كشور صرف دو فعاليت نامناسب مي شود كه 
اگر تقاضاي ارز محدود و رصد مي شود، امروز فعاالن 
در دوبخش مذكور نمي توانستند با ارز 13هزار تومان 
از بازار ارز تأمين منابع كنند. در اين بين بايد دانست 
موظف به تقويت ريال در برابر كليه كاالها هستيم و 
بايد جلوي نقدينگي بدون پش��توانه گرفته شود، نه 

اينكه بازار پول را رها كنيم و بازار ارز را ببنديم. 
   سهام جديد در بازار سرمايه عرضه شود 

در پايان انتظار مي رود با شركت هاي جديد در بازار 
سرمايه وارد شوند و محصوالت مالي جديد در اين 
بازار عرضه شود يا اينكه براي رشد حجم نقدينگي 
و هداي��ت نقدينگ��ي كالن توليد ش��ده در بخش 
پول و بانك فكر اساسي ش��ود كه اگر چنين نشود 
اقتصاد ايران به طور مجدد ام��كان دارد در معرض 

تورمي شدن قرار داشته باشد.

88498433سرويس  اقتصادي4
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بازارسرمايهدرنقشمهاركنندهتورمظاهرشدهاست
مراقب باشيم سيل نقدينگي بازار را از پا در نياورد و به حباب قيمتي در برخي از سهم ها منتج نشود

مشكلامريكاباچينچيست؟
دو سال بعد از جنگ تجاري و به تعبير چيني ها در گيري تجاري، اكنون 
امريكا و چين به پاي مذاكره نشسته اند، اما تقريباً همه كارشناسان اين 
حوزه بر اين باورند كه مش��كالت چين و امريكا ب��ه خصوص در حوزه 
فناوري هاي نو قابل حل نبوده و اين زخم التيام بخش نيس��ت. در همه 
اين نزاع هاي رس��انه اي و اقدامات عملي نيز كاماًل قابل مشاهده است 
كه امريكا در شروع اقدامات پيشتاز است و اژدهاي زرد صبورانه با اين 

رفتارهاي تند و جدي امريكا برخورد كرده است. 
 شايد اگر ايران چنين قدرتي در جهان داش��ت آن متانت چيني ها را 
در مواجهه با جنگ تجاري با امريكا از خود نشان نمي داد، اما براي اين 
نوع رفتار چين كه از يك كشور مائويستی اكنون خواستار اقتصاد آزاد 
و تجارت آزاد جهاني است و رفتاري صلح طلبانه و آرام در پيش گرفته 

حتماً داليل قابل تأملي دارد. 
 در توجيه اين رفتارهاي چيني و امريكاي��ي از منظر اقتصادي بايد به 
داليل خصومت اقتصادي امريكا با چين توجه كرد و اينكه چرا امريكا در 
مقابل چين با كشوري كه اقتصاد را با قدرتي متمركز به پيش مي برد، 
اكنون به تعرفه هاي گمركي سنگين و حتي تضعيف دالر تن مي دهد؟ 
 در نگاه اول و بر مبناي تعاريف علم اقتصاد به خصوص  درباره اثر» مبادله« 
كه در آن تجارت و داد و س��تد باعث افزايش رفاه مي شود، علي القاعده 
رفتار امريكا كاماًل غيرعقالني است. به خصوص كه مزيت توليد كاال در 
امريكا بنا به ع��دم رقابت پذيري در قيمت تمام ش��ده در حال تضعيف 
اس��ت، اما امريكايي ها اميد دارند تا با اعمال اي��ن جنگ تجاري مدتي 
براي توليد كنندگان داخلي خود تنفس گمركي و احيای توليد با مزيت 
نسبي را فراهم كند. اما اين يك تحليل ابتدايي و تنها بخشي از واقعيات 
است، زيرا طي سال هاي اخير آنجايي كه بازارهاي امريكا از اجناس يك 
دالري يا عروسك هاي چيني پر ش��ده بود، امريكا چندان مانع توسعه 
تجارت با چيني ها نشده بودند. حتي هش��دارهاي تجار و گردشگران 
درباره اينكه خريد امريكا آنها را ياد فروشگاه هاي زنجيره اي چيني ها در 

ساير كشورهاي جهان انداخت، چندان مهم نبود. 
اما ش��ايد وقتي امريكا در بازار اس��تفاده از س��لول هاي خورشيدي و 
انرژي هاي تجديد پذير و صنايعي با تكنولوژي متوس��ط به باال مزيت 
توليد كاالهايش را به آلمان و چين باخت، برايش زنگ خطري به صدا 

درآمد كه در كنار بدهي هاي بزرگ دولت امريكا كمتر ديده شد. 
به اعتقاد نگارنده چين زماني براي امريكا به خطر تبديل ش��د كه وارد 
حوزه مزيت هاي مطلق و انحصاري به خصوص در حوزه هاي تكنولوژي، 

 هاي تك، هوش مصنوعي و خودروهاي نسل جديد و الكتريكي شد. 
 چين اكنون تكنولوژي اس��تفاده از 5G را به ص��ورت مزيتي مطلق و 
حتي انحصاري در اختيار دارد و در ح��وزه هوش مصنوعي نيز ظاهراً 
بنا بر اخبار، بي س��ر و صدا پيشرفت هايي را داش��ته كه حقيقتاً براي 
امريكايي ها نگران كننده بوده است. حتي از نگاه برخي از كارشناسان 
امريكايي مزيت مطل��ق و انحصاري در ه��وش مصنوعي چيني ها به 
حدي نگران كننده است كه آن را با جنگ هاي اتمي امريكا و شوروي 
سابق مقايسه كرده اند و معتقدند كه در جنگ سرد قبلي محيطي براي 
توافق حمله نكردن و جلوگيري از بروز فاجعه هاي انساني و محيطي 
در كوبا وجود داشته، اما چنين فضايي در حوزه هوش مصنوعي به دليل 

ماهيت آن وجود ندارد. 
 به عالوه سرعت گسترش و توسعه اقتصاد ديجيتال كه در همه ابعاد 
زندگي از پزش��كي تا دامداري و نظامي و توسعه بازارها قابل مشاهده 
اس��ت، مي تواند در عمل امريكايي ها را كه به ج��اي رقابت به دنبال 
تحميل زورگويانه خواس��ت هاي خود بر جهان است را به عقب براند. 
زيرا روند توسعه اقتصادي بر مبناي علم و تكنولوژي هاي نوين ديگر 
با قلدر مآبي و اينكه چون من عامل پيشرفت نيستم پس ديگران نبايد 

پيشرفت كنند، در جهان پذيرفته نيست! 
 همانطور كه نيمه هادي ها، رايانه ها و وب در 25 سال گذشته اقتصاد و رفاه 
و حتي امنيت كشورها نقش ايفا كرده، هوش مصنوعي نيز تأثير تحوالتي 
بس��يار زيادي در تجارت و امنيت ملي در دو دهه آينده خواهد داشت و 
درست برعكس امريكا كه نيازمند كشيدن ترمز چين است، چيني ها به 

دنبال فضايي آرام براي اهداف شان در اين حوزه ها هستند.

 

ايرالينهايمنطقه
زيربارتحريمآسمانايراننرفتند

يورنيوز در گزارشي نوشت: با وجود ادامه تحريم آسمان ايران از 
سوي ش�ركت هاي هواپيمايي اروپايي، خطوط هوايي كشورهاي 
عربي از جمله قطر، كويت و امارات عربي متحده ضمن بهره گيري 
از آس�مان ايران پروازهاي خود به شهرهاي مختلف اين كشور را 

نيز ادامه مي دهند. 
همزمان با افزايش تنش ميان اي��ران و امريكا در عراق، پدافند هوايي 
سپاه پاسداران يك هواپيماي مس��افربري اوكراين را ساقط كرد كه 
باختند. در پي رخداد اين حادثه، لوفت هانزا  تمامي سرنشينان آن جان 
و آسترين ايرالينز )شركت هاي هواپيمايي آلمان و اتريش( از معدود 
ش��ركت هاي هواپيمايي اروپايي باقي مانده در ايران پس از تش��ديد 
تحريم هاي امريكا عليه ايران، پروازهاي خود را به مقصد ايران تا 28 
مارس )9 فروردين( تعليق كردند. همزمان بسياري از خطوط هوايي 
اروپايي و شرق آسيايي نيز ترجيح دادند براي مالحظات امنيتي فعاًل 
از حريم هوايي ايران براي مسيرهاي پروازي خود استفاده نكنند.  اما 
نقشه ترافيك هوايي ايران حاكي از بازگشت مجدد هواپيما در انتخاب 

مسير از سوي ايرالين ها دارد.

همزمانيافزايشنيرويانساني
بازياندهييكشركت!

بررس�ي صورت هاي مالي ش�ركت بازرسي مهندس�ي و صنعتي 
ايران نش�ان مي دهد به رغم افزايش چش�مگير پرس�نل در اين 
ش�ركت به يكباره با كاهش س�ود و زيان دهي مواجه شده اس�ت 
ك�ه تداعي كنن�ده ش�رايط س�ال هاي آخ�ر دولت دهم اس�ت! 
به گزارش »خط بازار« شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران در سال 
1362 به عنوان اولين و قديمي ترين شركت ايراني با ماهيت مستقل و ملي 
در حوزه بازرسي فني تأسيس و موفق شده است با مديريت و ساماندهي 
25 شعبه استاني و گمركات در داخل كش��ور و هفت شعبه خارجي در 
كشورهاي آلمان، تركيه، امارات متحده عربي، چين )شانگهاي و پكن(، 
ژاپن و روسيه خدمات بس��يار ارزنده اي را در صنايع مختلف ارائه نمايد.  
همچنين صورت هاي مالي اين شركت نش��ان مي دهد كه در حدود 97 
درصد سهم اين شركت متعلق به شركت سرمايه گذاري فرهنگيان است  و 
در پايان سال مالي منتهي به 1398/6/31، چهار از پنج عضو هيئت مديره 
آن غيرموظف مي باشند كه جاي تأمل دارد.  براي پايان سال منتهي به 
شهريور 1398، زيان ثبت شده است. براين اساس زيان واقعي هر سهم 
48 ريال بوده در حالي كه در چند سال گذشته سوده بوده است. زيان در 
سال جاري در حالي رخ داده كه تعداد نيروهاي اين شركت نسبت به سال 
گذشته افزايش چشم گيري داشته به طوري كه در مجموع از 825 نفر به 
1151 نفر رسيده است. اين در حالي است كه تعداد پرسنل شركت اصلي 

نيز با رشد 100 درصدي از 287 به 556 نفر رسيده است. 
.................................................................................................................

امكانارسالرمزدومپوياباپيامك
دربانكرفاهفراهمشد

بانك رفاه با هدف تسهيل استفاده مشتريان از رمز دوم پويا، عالوه 
بر استفاده از نرم افزار رمزساز رفاه يا كد دستوري #71۳*، امكان 
دريافت اين رمز از طريق پيامك )سامانه هريم( را نيز فراهم كرد. 
بنابر اعالم روابط عمومي بانك رفاه كارگران، از بامداد روز شنبه 21 دي 
ماه سالجاري ارسال رمز دوم پويا از طريق پيامك )سامانه هريم بانك 
مركزي( در بانك رفاه به بهره برداري رسيد و از اين پس مشترياني كه 
رمز دوم پوياي كارت را از طريق سامانه رمزس��از رفاه يا كد دستوري 
#713* فعال كرده اند مي توانند در تمامي درگاه هاي پرداخت بانكي كه 
ارسال رمز دوم پويا به صورت پيامك در منوها و صفحات آن لحاظ شده 
از اين خدمت نيز بهره مند شوند.  مشترياني كه فقط شماره تلفن همراه 
خود را از طريق شعب يا خودپردازهاي بانك رفاه تأييد كرده اند از هشتم 

بهمن ماه سالجاري مي توانند از اين خدمت برخوردار شوند. 
.................................................................................................................
تنشدرهمايششركتهايبرترايران

برگزاري بيست و دومين س�ال پياپي ش�ركت هاي برتر ايران به 
دليل نق�ص هماهنگي ه�اي الزم بي�ن برگزار كنن�دگان همايش 
و حراس�ت ص�دا و س�يما منج�ر ب�ه تن�ش و حراس�ت مان�ع از 
ورود برخ�ي مدي�ران ش�ركت هاي برتر اي�ران به همايش ش�د. 
به گزارش خبرگزاري موج، روزگذش��ته س��ازمان مديريت صنعتي در 
سال 1398 براي بيست و دومين سال پياپي ش��ركت هاي برتر ايران را 
رتبه بندي كرده است. نتيجه اين رتبه بندي ها قرار بود روزگذشته در سالن 
مركز همايش هاي صدا و سيما با حضور همه نمايندگان شركت هاي برتر 
ايران اعالم شود. اين همايش تحت عنوان همايش شركت هاي برتر ايران 
برگزار شد،  اما حراست سازمان صدا و سيما به دليل نقص هماهنگي هاي 
الزم كه بايد توس��ط برگزار كنندگان همايش يعني س��ازمان مديران 
صنعتي انجام مي گرفت، مانع از ورود برخي مديران شركت هاي برتر شد 
و به تنش مديران شركت هاي برتر ايران با حراست سازمان صدا و سيما 
منجر شد. به رغم آنكه سازمان مديريت صنعتي ايران براي ارزيابي500 
شركت برتر ايران ميليون ها تومان از شركت ها دريافت مي كند، اما اين 
همايش را دقيقاً در جايي برگزار مي كند كه ميهمان حين ورود به اين 

مركز داراي شأن و اعتبار و احترامش محفوظ نباشد.
.................................................................................................................

سقوطرشداقتصاديچين
آمارهاي رس�مي منتش�ر ش�ده حاكي از آن اس�ت ك�ه چين در 
س�ال 2019 كمترين ميزان رش�د س�االنه اقتصادي در 29 س�ال 
گذش�ته را به ثبت رسانده اس�ت، با توجه به جنگ تجاري امريكا 
با چين و توافقنامه هاي پيش  رو  پيش بيني مي ش�ود كه بخشي از 
رش�د اقتصادي چين به دليل از دس�ت رفتن بازارهاي صادراتي 
و همچنين واگذاري بخش�ي از ب�ازارش به امريكا از دس�ت رود. 
به گ��زارش »فارس« به نق��ل از حريت، آمارهاي رس��مي ك��ه اخيراً 
منتشر شده نشان مي دهد چين به عنوان دومين اقتصاد برتر جهان از 
سال 2019 رشد اقتصادي 6/1 درصدي داشته كه كمترين ميزان در 

29 سال گذشته محسوب مي شود.
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