ناکارآمدیمسئوالن
ریشه مشکالت اقتصادی

رییس مجلس شورای اسالمی گفت :مجلس در سال نخست
فعالیت خود توانست گامهای اساسی در موضوع بودجه بردارد
و توفیقات خوبی در حوزه س��المت ،معیش��ت مردم و تولید و
اش��تغال در تعیین اعتبار و بعد نظارتی به دس��ت آمده اس��ت.
محمدباقرقالیبافدرآئینواگذاری۴هزارو۴۰۰واحدمسکونی
بهمددجویانگفت:اگرش��اهدمش��کالتاقتصادیهستیمو
باعث شده تا بخشی ازمردم به زحمت افتاده و و فقر بر زندگی
آنها سلطه پیدا کند ،نتیجه ناکارآمدی ما ...
صفحه2

فرا رسیدن نوروز باستانی و آغاز سال  1400هجری شمسی خجسته باد
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اقتصادي،سياسيواجتماعي
نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايت www.tejaratonline.irمشاهده كنيد.

از تابستان سرد بورس تا زمستان داغ سکه؛

پربازدهترینوکمبازدهترین
بازارهایسالرابشناسید

تداومسیاستهایتنظیم
بازاری در وزارت صمت
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،مهمترین مس��ئولیت بخش
اقتص��ادی دولت را تأمین معیش��ت م��ردم به خصوص در
ش��رایط جنگ اقتصادی کنونی دانس��ت .به گزارش ش��اتا،
علیرض��ا رزمحس��ینی درخصوص تنظیم ب��ازار کاالهای
کش��اورزی ،افزود :هماهنگی و تعامل بس��یار خوبی میان
وزارت صنعت ،معدن وتجارت و وزارت جهاد کش��اورزی
وجود دارد که این جلسه نیز به منظور انسجام بیشتر برگزار
شده است .وی ستاد تنظیم بازار ...
صفحه 6
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سرمقاله

تجارت در آستانه سال نو رویدادهای مهم کشور را مرور میکند

7

فرازو فرودهای اقتصاد ایران در سال 99
3

رئیسکل سازمان توسعه تجارت اعالم کرد:

بازگشت  41میلیارد یورو ارز صادراتی
در دوران تحریم

گروه صنعت و تجارت :اگر بخش��نامهها و قوانین دس��ت و پاگیری که در س��ال  ۹۹صادر
شد و صادرکنندگان کشور را دچار سردرگمی و گرفتاریهای متعدد کرد ،نبودند ،حجم
صادرات ایران علیرغم همه مشکالت ،بیشتر از مقدار فعلی بود .کارشناسان اقتصادی و
فع��االنح��وزهتج��ارتخارجیمعتقدندکهکاهشحجمصادرات،بیش از اینکهمربوط
به ش��یوع ویروس کرونا باش��د ،ناش��ی از خودتحریمی ها و ایجاد موانع خود ساخته است.
صفحه 6
در این میان برخی معتقدند که برای سال  ۱۴۰۰سال متفاوتی را ...

گزارش ویژه

رئیسجمهور سنگاندازی در مسیر

برداشته شدن تحریمها را خیانت دانست

سالآینده

سال پیروزیهای بزرگ است
این دولت بلد است بهخوبی تحریم را پایان دهد

بورس با چراغ سبز
سال 99را به پایان برد

کورش شرفشاهی

روزنامهنگار

هنگام��ی ک��ه م��ردم
ف��ردی را ب��رای اداره
کش��ور انتخ��اب می
کنند ،انتظار دارند چالشها به پایان برسد
و کشور روبه ثبات و آرامش حرکت کند،
دلیلی که تاکنون باعث شده مردم همواره
پای صندوق های رای بروند .هنگامی هم
که در سال  ۹۲مردم به دکتر روحانی رای
دادند ،از بحران های اقتصادی به س��توه
آمده بودند .هنوز فراموش نکرده ایم...
ادامه در صفحه 3

يادداشت
داليلآشفتگیبازار
كاالی اساسی

اقلیتی که دنبال سنگاندازی هستند ،توبه کنند

بازدهی بازار سهام به  150درصد رسید

نگرانی از تورم انتظاری

مجتبی یوسفی

عض�و کمیس�یون عم�ران
مجلس شورای اسالمی

2

5

مدت��ی اس��ت ش��اهد
افزای��ش قیم��ت میوه
بودی��م ،افزایش��ی که زن��گ خطر برای
دیگ��ر کاله��ا را به صدا درآورده بود تا آنکه
ای��ن فاجعه اتفاق افت��اد و افزایش قیمت
بسیاری از کاالهای اساسی نیز رقم خورد
و آش��فتگی بازاری در تمامی عرصه ها را
رقم زد .به همین دلیل نیاز داریم دلیل این
معضالت را بررس��ی کنیم .اگر بخواهیم
واقع بین باشیم...
ادامه در صفحه 3

2

سياسي

پنجشنبه  28اسفند  4 1399شعبان  1442شماره 2111
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اخباركوتاه
پیام رهبری به مناسبت روز پاسدار

فرمانده کل قوا به مناس��بت میالد امام حس��ین علیهالس��الم و
روز پاس��دار ،پیامی خطاب به فرمانده کل س��پاه صادر کردند.به
گزارش ایسنا ،در متن پیام حضرت آیتاهلل خامنهای آمده است:
سالم مرا به همه پاسداران برسانید ،انشاءاهلل موفق باشید؛ با
قدرت به فعالیتهای شایسته خود ادامه دهید.
زندان درازمدت برای گروه یاس

س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح در اطالعیهای از تأیید حکم
متهمان پرونده موس��وم به «گروه اقتصادی یاس» در دیوان
عالی کش��ور خبر داد.به گزارش ایس��نا ،در این اطالعیه آمده
اس��ت:رأی صادره دادگاه نظامی تهران درباره پرونده موس��وم
به گروه اقتصادی یاس به تأیید دیوان عالی کش��ور رس��ید.بر
اس��اس دادنامه صادره از دیوان عالی کش��ور ۴ ،نفر از متهمان
پرونده به اتهام مشارکت در کالهبرداری باندی ،مشارکت در
پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا  ۳۰سال
حبس تعزیری به ش��رح ذیل محکوم ش��دند -۱.متهم محمود
س��یف ۳۰ :س��ال حبس تعزیری -جزای نقدی -استرداد وجوه
تحصیلی -۲متهم عیس��ی ش��ریفی ۲۰ :سال حبس تعزیری-
جزای نقدی  -استرداد وجوه تحصیلی -۳متهم محمود خاکپور:
 ۵س��ال و ش��ش ماه حبس ۴۰ -ضربه ش��الق تعزیری -جزای
نق��دی  -رد م��ال -۴متهم مس��عود مهردادی ۲ :س��ال حبس
تعزیری .حکم صادره نس��بت به  ۳متهم دیگر پرونده نقض و
جهت رس��یدگی به شعبه همعرض ارجاع شده است.همچنین
تاکنون مبلغ  ۵هزار و  ۸۵۳میلیارد و  ۵۳۰میلیون و  ۶۳۶هزار
و  ۷۰۶ری��ال بده��ی متهم��ان در قالب امالک و مس��تغالت بر
اس��اس ارزش زمان وقوع جرم (س��الهای  ۱۳۹۲تا  )۱۳۹۵به
بیت المال مسترد شده است.
سالحهای هستهای باید ریشه کن شوند

وزیر امورخارجه در پاس��خ به نگرانیهای ریاکارانه انگلیس و
متحدانش گفت :ایران بر این باور اس��ت که همه س��الحهای
هس��تهای و کش��تار جمعی وحش��یانه باید ریش��ه کن شوند.به
گ��زارش ایرن��ا ،محمد جواد ظریف در توییتر نوش��ت :بوریس
جانس��ون با ریاکاری تمام میگوید «نگران تولید یک س��الح
هس��تهای واقعی توس��ط ایران اس��ت» .در همان روز ،او اعالم
میکند که کش��ورش زرادخانه اتمیاش را گس��ترش میدهد.
ظریف افزود :برخالف انگلستان و متحدانش ،ایران معتقد است
که تس��لیحات اتمی و تمام تس��لیحات کشتارجمعی وحشیانه
هستند و باید ریشهکن شوند.
برزیل به دنبال ارتقای روابط با ایران

در جلسه مجلس سنا ،قطعنامه ای با اجماع سناتورهای برزیلی
به تصویب رس��ید که از تش��کیل گروه دوستی پارلمانی در این
مجلس با هدف توسعه روابط دو کشور خبر می دهد.به گزارش
ایرنا ،در این قطعنامه که برای اولین بار در سنای برزیل مطرح
می ش��ود ،با اش��اره به تاریخ روابط برزیل و ایران و نش��ان دادن
اهمیت این روابط بویژه مناس��بات تجاری برای دو کش��ور ،بر
نقش کنگره برزیل در ارتقاء روابط دوجانبه تاکید ش��ده اس��ت.
پیش تر ،گروه دوستی برزیل و ایران در مجلس نمایندگان هم
تش��کیل ش��ده بود و بدین ترتیب دو گروه قوی پارلمانی در دو
مجلس برای پیگیری روابط با ایران فعال می شوند.
مخالفت پاریس با فالتو

شعبه  ۵دادگاه تجدید نظر پاریس با صدور رأی  ۲۶اسفندماه
 ۱۳۹۹با تاکید بر اصل مصونیت دولت های خارجی از صالحیت
مراجع قضایی ملی ،رای دادگاه بدوی پاریس دائر بر شناسایی
و قابلی��ت اج��رای رای س��ال  ۱۹۹۸دادگاه فدرال ناحیه کلمبیا
در ایاالت متحده علیه ایران بنفع خانواده فالتو و به خواس��ته
مبل��غ تقریب��ی  ۲۵۰میلیون دالر را ابطال کرد .به گزارش ایرنا،
رأی مع��روف فالت��و از جمل��ه آرای اولیه مراجع قضایی آمریکا
علیه ایران اس��ت که بموجب اس��تثنای مصوب س��ال  ۱۹۹۶بر
قانون مصونیت دولتهای خارجی صادر شده است.این استثنا بر
قانون مصونیت دولت های بیگانه ،دادگاه های ایاالت متحده
را مجاز می س��ازد تا به دعاوی اتباع این کش��ور علیه دولتهایی
ک��ه توس��ط وزارت امور خارج��ه ایاالت متحده بعنوان «دولت
مسوول تروریسم» تعیین شده اند ،رسیدگی کنند.
درخواست اسرائیل از اروپا علیه ایران

رئی��س جمه��ور رژیم صهیونیس��تی خواهان همراهی اروپا در
مقابله با ایران شد.به گزارش ایسنا از تایمز آو اسرائیل ،رئیس
جمهور رژیم صهیونیس��تی با همتای آلمانی خود فرانک والتر
اش��تاینمایر گفتوگو کرد .وی از کش��ورهای اروپایی خواست
تا در مورد برنامه هستهای ایران و تحقیقات دیوان بینالمللی
دادگس��تری علیه ایران کنار اس��رائیل بمانند .وی هم چنین از
تعهد آلمان به حفظ امنیت اس��رائیل قدردانی کرد .وی مدعی
شد :جامعه جهانی باید محکم باشد و بدون مماشات و مصالحه
با فعالیت هستهای ایران و حمایت ایران از نهادهای تروریستی
که تهدیدی برای اسرائیل و منطقه است مقابله کند.
تحریم روس ها به دلیل تجارت با ایران

مع��اون رئی��س بخش کنت��رل محدودیتهای خارجی وزارت
دارایی روسیه،از تحریم شرکتهای این کشور به دلیل تجارت
با ایران خبر داد.به گزارش ایلنا از تاس ،دیمیتری کیکو گفت:
پس از خروج آمریکا از برجام ،در حدود  ۱۰شرکت و سازمان
روس��ی به علت همکاری با ایران توس��ط آمریکا تحریم ش��ده
اند.وی گفت :علیرغم تمایل بایدن برای بازگشت به برجام اما
تحریم های یک جانبه توسط ایاالت متحده باقی مانده است.
م��ن فک��ر م��ی کنم که عالوه بر دعوت از طرفهای درگیر به
بازگشت به این توافق ،الزم است که منافع روسیه را نیز در نظر
بگیریم و برای لغو تحریم ها علیه افراد و نهادهایی که پس از
خروج آمریکا از برجام تحریم شدهاند تالش کنیم.

بازگشت آمریکا به برجام ممکن اما دشوار است
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت :بازگشت آمریکا به برجام غیرممکن
نیس��ت اما در واقع دش��وار اس��ت.به گزارش ایلنا از آسوشیتدپرس ،رافائل گروسی
در مورد بازرس��یها از ایران گفت :نقش آژانس و بازرس��یها مهم اس��ت و بدون
حضور بازرسها ،یک توافق قابل اعتماد ممکن نیست.گروسی درباره بازگشت
آمری��کا ب��ه برج��ام و این که کدام طرف اولین گام را بردارد نیز گفت :تانگو رقص
دو نفره اس��ت؛ آمریکاییها میگویند که میخواهند برگردند .مس��ائلی هست که
باید شفاف شود ،بنابراین من تصور میکنم بازگشت آمریکا به برجام غیرممکن
نیس��ت اما در واقع دش��وار اس��ت .وی در مورد توافق با ایران هم گفت :این یک فرصت محدود و حداقلی اس��ت.
اعضای برجام باید از این فرصت برای احیای توافق استفاده کنند .آژانس هم در کنار آن ها حضور خواهد داشت.
همچنین رویترز مدعی ش��د :آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود تاکید کرد :ایران گازدهی
به زنجیره  ۱۷۴تایی س��انتریفیوژ  ۴-IRرا که پیش از این در تاسیس��ات غنی س��ازی فردو نصب ش��ده بودند ،با گاز
طبیعی ( UF۶اورانیوم هگزافلورید) آغاز کرده است.

عقب راندن تحریم و حل مشکالت معیشتی در اولویت دولت قرار دارد
سخنگویدولتبابیاناینکهعقبراندنتحریمهایکیازاولویتهایدولتاستگفت:
در سال  ۹۹فقط  ۱۰درصد درآمد ارزی داشتیم که به طور متوسط در  ۱۵سال گذشته
تامینشدهکه بااین رقمبرنامههای رشدوتوسعهکشورعقبمیماند؛بنابراین باعقب
راندن تحریمها دنبال تکمیل طرحهای کشور هستیم .به گزارش ایسنا ،علی ربیعی در
حاشیه جلسه دولت گفت :تکمیل زیرساخت ها یکی دیگر از اولویتهای دولت است،
البتهطرحهایزیرساختیملموسنیستند،ولیبرایتامیناشتغالدرآیندهبسیارموثر
هس��تند.طرحهاییکههمیناواخرافتتاحش��دهاس��تموجبافزایشتعداداشتغالدر
سال آینده می شود .سال آینده وضعیت اشتغال بهتری نسبت به امسال خواهیم داشت .آثار منفی تحریمها هم در حال از
بین رفتن و شوک اولیه تحریم هم پاک شده است.سخنگوی دولت با بیان اینکه رسیدگی به معیشت مردم یکی دیگر از
اولویت های دولت است اظهار کرد :ما حل مشکالت معیشتی را از طریق کنترل قیمتها و کاهش تورم و افزایش قدرت
خرید خانوار انجام می دهیم و سیاست همسان سازی حقوقها را هم در سال آینده ادامه خواهیم داد .هر چه تحریمها عقب
رانده شود قیمت ارز متعادل تر و نابسامانی ها کمتر می شود.

رئیسجمهور سنگاندازی در مسیر برداشته شدن تحریمها را خیانت دانست

سال آینده سال پیروزیهای بزرگ است
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تاخیر در برداشتن تحریم خیانت
است عنوان کرد :امروز اگر هر جناح فرد و گروهی حتی اگر یک
ساعت به هر دلیلی که امروز فقط دلیل آن انتخابات  ۱۴۰۰است
در برداشته شدن تحریم ها سنگ اندازی کند این کار یک خیانت
بزرگ به تاریخ و ملت ایران است و این ننگ ابدی برای آن جناح
و فرد باقی خواهد ماند.
به گزارش ایس��نا ،حس��ن روحانی در پایان آخرین جلس��ه هیات
دولت در سال  ۱۳۹۹در جمع خبرنگاران و اعضای کابینه اظهار
کرد :امروز شرایط برای شکسته شدن تحریم از هر زمان دیگری
آماده تر است .آمریکایی ها به صراحت بارها اعالم کردند که مسیر
دولت قبل غلط بوده و فشار حداکثری شکست خورده است و بیان
کردند که می خواهیم به مسیر تعهد و برجام برگردیم؛ البته گفتن
تنها برای ما کافی نیست و ما منتظر عمل هستیم.
وی با بیان اینکه مردم کامال در جریان امور هس��تند و می دانند
ای��ن حرفه��ا یعنی چ��ه افزود :تحریم یعنی تضییع حقوق مردم و
امیدواریم اقلیتی که به دنبال س��نگ اندازی در این راه هس��تند
توبه کنند و از این کار خود دست بردارند .شب عید  ۱۴۰۰است
و عیدی که به مردم می دهند این اس��ت که دس��ت از تخریب
بردارند و اگر بردارند دولت هم بلد اس��ت و هم قادر اس��ت و هم
م��ی توان��د به خوبی این تحری��م را پایان دهد و این نکته مهمی
است که بر آن تاکید دارم.
وی با اش��اره به این که س��ال آینده کار بس��یار مهمی داریم بیان
کرد :این کار مهم که همه باید برای آن دس��ت به دس��ت هم
بدهیم انتخابات باشکوه در سال  ۱۴۰۰است و همه بدانیم که این
انتخابات باشکوه تضمینی برای انقالب ما  ،راه ما و کشور ما خواهد
بود .و ان ش��اءاهلل س��ال آینده سال مبارکی برای همه کسانی که
تالش کرده اند از جمله خبرنگاران عزیز و صدا و سیما باشد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود به کس��انی
که در سیاس��ت خارجی با ایران می جنگیدند اش��اره کرد و گفت:
ما در این س��ه س��ال جنگ اقتصادی از لحاظ سیاس��ی و سیاست
خارجی موفقیت های بسیار بزرگی داشتیم .روز  ۳۰شهریور ۹۹
روز مهمی برای تاریخ ما و روز شکس��ت آمریکا در س��ازمان ملل
برای طرح معروف به اس��نپ بک بود و یا روز  ۲۷مهر روز بس��یار
بزرگی برای ما یعنی پایان تحریم تسلیحاتی بود.
وی اضافه کرد :در بهمن امسال هم ما در دادگاه الهه موفقیت

بزرگی به دست آوردیم و دادگاه صالحیت خود را برای رسیدگی
ب��ه دع��وای ک��ه ما علیه آمریکا مطرح کردیم تایید کرد .پیروزی
که ما در الهه در سال  )۱۳۳۰( ۱۹۵۱داشتیم دو بار در طول این
چند سال تکرار کردیم و اینها نشان می دهد که در بخش سیاسی
و حقوقی کار عظیمی به ثمر رساندیم و باید از همه عزیزانی که
در این زمینه تالش کردند تشکر کنیم.
روحانی با بیان اینکه سال  ۹۹در مجموع سال سختی بود اظهار
کرد :امیدواریم سال آینده شاهد پیروزیهای بزرگتری باشیم .ما
باید از همه عزیزانی که برای مبارزه با کرونا جان عزیز خود را از
دست دادند سپاسگزار باشیم .از کادر درمان  ۲۷۷نفر از عزیزان
در این راه جان سپردند و حدود  ۶۱هزار نفر از مردم عزیز ما جان
خود را از دست دادند که باید به روان پاکشان درود بفرستیم و به
خانواده عزیزشان تسلیت بگوییم.
وی ادامه داد :امیدواریم سال آینده سال بهتری باشد .سال آینده
س��ال آس��تانه قرن پانزدهم ،سال آستانه مهار کرونا ،سال آستانه
پیروزی قاطع ملت ایران در برابر جنگ اقتصادی و ان ش��اءاهلل

س��ال آس��تانه یک حرکت خوب اقتصادی و رونق و جهش تولید
خواهد بود .رئیس دولت دوازدهم در ادامه یادآور شد :در موضوع
کرونا ملت ما با فرهنگ بلند و اطاعت از دستورات دینی و علمی
و پزش��کی و هماهنگی و کمکهای مومنانه با وجود این که در
تحریم و فشار اقتصادی بودیم بحمدهلل سال خوبی را پشت سر
گذاشتند .شاید اگر کشورمان را با دیگر کشورها در مبارزه با کرونا
مقایسه کنیم نمره خوب و قابل قبولی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد :ما  ۶۱جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا و ۴۸۳
مصوبه داشتیم که همه مصوبات ما اجرا شده و آخرین مصوبات
مربوط به ایام عید است که امیدواریم این یکی و دو مصوبه هم
کامل اجرا شود .در این زمینه در استان های مختلف همه فعالیت
کردند و قرارگاه هایی در این زمینه تش��کیل ش��د که باید از همه
آنها و همه کسانی که به صحنه آمدند از جمله وزارت بهداشت و
کادر درمانمان که در خط مقدم بودند تشکر کنیم .در این موضوع
همه از بخش اقتصادی دولت گرفته تا نیروهای مس��لح و همه
مردم پشتیبانی و تالش کردند .رییس جمهور گفت :در کرونا همه

واعظی به تأثير تحريم ها اشاره كرد

يك تحليلگر سياسی اصالح طلب پيش بينی كرد

وعده های دولت مربوط به پيش از جنگ اقتصادی است

رییس دفتر رییسجمهور در مورد ارتباط احیای برجام
به برگزاری انتخابات در ایران گفت :برداشتن تحریمها
هیچ ارتباطی به انتخابات ۱۴۰۰نباید داشته باشد .تحریم
از روز اول ظلمی بود که به ملت ایران شد و اگر بتوانیم
یک روز یا یک ساعت زودتر هم تحریمها را برداریم این
کاررامیکنیم.بهگزارشایسنا،محمودواعظیدرحاشیه
جلسه هیئت دولت در پاسخ به این که برخی از وعدههای
دولتحس��نروحانیدرزمینهمعیش��تورفعتحریمها
عملی نشده و اینکه دولت چه پاسخی در این زمینه دارد،
تصری��حک��رد:وقتیمیخواهیدوعدههاراببینیدبایدبه
زمان بیان آن هم نگاه کنید .همه این وعدهها برای پیش
از آغاز جنگ اقتصادی بود و حاضریم درباره همه آنها
بحث کنیم و بگوییم که تورم تکرقمی شد ،رشد کشور
مثبت شد و پروژههای بزرگ در کشور راه افتاد و قیمت
ارز پایین آمد .اینها مواردی است که در زمانی که جنگ

رییسمجلسش��ورایاس��المیگفت:مجلسدرس��النخست
فعالیت خود توانس��ت گامهای اساس��ی در موضوع بودجه بردارد و
توفیقاتخوبیدرحوزهس��المت،معیش��تمردموتولیدواشتغال
در تعیین اعتبار و بعد نظارتی به دست آمده است.محمدباقر قالیباف
در آئین واگذاری  ۴هزار و  ۴۰۰واحد مسکونی به مددجویان گفت:
اگرشاهدمشکالتاقتصادیهستیموباعثشدهتابخشیازمردم
ب��هزحم��تافت��ادهووفقربرزندگیآنهاس��لطهپیداکند،نتیجه
ناکارآمدی ما مس��ووالن اس��ت.وی افزود :نباید این ناکارآمدی و
مشکالت را گردن کسی بیاندازیم چرا که همه ما در دنیا و آخرت در
برابر یکایک مردم مسوولیم و موظفیم تا با استفاده از ظرفیتهای
کشور ،مشکالت را برطرف کنیم .وی مهمترین اصل را واگذاری
امور به مردم دانست و افزود :امروز باید با کمک مردم ،آن ها را در

کشورها دچار مشکل اقتصادی  ،فرهنگی و اجتماعی شدند این
پاندمی یک پاندمی نبود که تنها سالمت را مورد حمله قرار دهد
شغل  ،کسب و کار  ،اقتصاد ،زندگی  ،رفت وآمد خانوادگی مردم
و مدارس و دانشگاه ها همه از طریق این ویروس مورد تهدید و
حمله قرار گرفتند و البته برای هر یک از اینها برنامه ریزی های
خوبی انجام گرفت.
روحانی افزود :ما می دانس��تیم که در برابر این کووید  ۱۹کس��ی
ما را یاری نخواهد کرد و اگر بخواهیم برویم از کشوری ماسک
بخریم ماس��ک و ونتیالتور و تجهیزات پزش��کی به ما نخواهند
داد و حتی در واکسن می دانستیم که مشکالت فراوانی در نقل
و انتق��االت پ��ول وج��ود دارد .اما همه این کارها انجام گرفت .ما
نس��بت به مردم عزیزمان که در فش��ار بودند هم وام یک میلیون
تومانی دادیم و هم بدهی های مردم در آب ،برق و مسائل بانکی
را امهال کردیم .رئیس شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تحریم
و جنگ اقتصادی علیه ایران خاطر نشان کرد :از سال  ۹۷بحث
ما دیگر تحریم نبود بلکه ما وارد یک جنگ اقتصادی شدیم که
دشمنان برنامه ریزی کرده بودند و در این جنگ اقتصادی مثل
جنگ هشت ساله تنها بودیم اما ملت ایران در این سه سال هم
مانند آن  ۸سال با همه توان ایستادگی کرد .وی اضافه کرد :االن
در همه کشورها به استثنای چند کشور شاهد رشد منفی اقتصادی
هستیم .متوسط رشد اقتصادی در جهان منفی  ۳.۴است و حتی
در بعضی کشورها از منفی  ۵تا منفی  ۱۰هم رسیده است .رشد
ما هم در سه ماه اول امسال منفی بود اما تالش بسیار خوبی در
سه ماه دوم و سوم انجام شد و نتیجه نه ماه رشد ما مثبت شد و
االن مثبت  ۲.۲است که این رشد قابل قبولی در شرایط تحریم
و کرون��ا اس��ت و از افتخارات مل��ت و تولیدگران و تیم اقتصادی
دولت به حساب می آید.
رئیس جمهور تاکید کرد :البته یک عدهای ش��رایط جنگ را در
نظر نمیگیرند و میگویند در آنجا اینطور شد و اینجا اینطور شد،
هزار تا کار مثبت انجام میگیرد ولی یک جایی هم نقطه ضعفی
پیش میآید که همان نقطه ضعف و مش��کل را بزرگ میکنند.
سیاه نمایی از گناهان بسیار بد و زشت در شرایط جنگ در برابر
دشمن است .در جنگ در برابر دشمن همه ما باید متحد باشیم
و کنار هم بایستیم نه اینکه نقطه ظعف کوچکی پیدا کنیم و آن
را بزرگ و ترویج کنیم و مرتب بر زبان بیاوریم.
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اقتصادی نداشتیم محقق شد.
رییسدفتررییسجمهوربایادآوریمحکومیتتحریمها
ازسویبرخیمقاماتآمریکا،گفت:ادبیاتآنانباگذشته
فرقکردهوبهدنبالحلمسائلخودباایرانهستند.ملت
ما فشار بسیاری تحمل کردند اما امروز بهاری در پیش
داریم که میتواند بسیاری از مشکالت ما را با سربلندی
حل کند.واعظی با تاکید بر اینکه تحریمها باید با عزت و
حکمت برداشته شود گفت :باید به گونهای برنامهریزی
کنیم که این کار همراه با مقاومتی باشد که مردم داشتند
تا نش��کنند و سیاس��ت دولت هم همین است و با قدرت
آن را دنبال میکند .پس برداشته شدن تحریمها ربطی
به انتخابات ندارد .وی با بیان اینکه ما مثل کش��ورهای
دیگرنیستیمکهیکدولتعلیهدولتدیگرباشد،تصریح
کرد :افتخار ما این اس��ت که دولت بعدی بدون تحریم
و با واکسیناسیون وسیع و اینکه بتوانیم فضای کرونایی
کشور را کنترل کنیم ،به مسئوالن آینده تحویل دهیم.
واعظی درباره اینکه آیا مذاکره دوجانبهای میان ایران و
آمریکا در ماههای اخیر انجام شده گفت :با آمریکا مذاکره
دوجانبهای در مدت اخیر نداش��تهایم .از زمانی که آقای
بایدن بر سر کار آمده ،بنای مذاکره دوجانبهای االن شکل
نگرفته و چیزهایی که گفته میشود صحیح نیست .اما
همیشه کانالهایی در اروپا بودهاند که پیغام میآوردند.
مثل سوییس که کانال رسمی و علنی است.

یک تحلیلگر سیاس��ی اص��الح طلب گفت :انتخابات
ریاس��ت جمه��وری یک دس��ت توس��ط اصولگرایان
مدیریت خواهد شد و این مسابقه دو طرفه نخواهد بود
بلکه یک مسابقه یک طرفه است که اصالح طلبان در
این مس��ابقه شانس��ی ندارند و حضور پررنگی نخواهند
داشت.
مه��دی آیت��ی در گفتوگو با ایلنا در خصوص انتخابات
ریاس��ت جمه��وری  ،۱۴۰۰اظه��ار کرد :همیش��ه در
انتخاباته��ای ای��ران زمانی که ما به انتخابات نزدیک
میش��ویم ،تن��ور انتخاب��ات گرمتر میش��ود و جنب و
جوش اجتماعی بیشتر میشود یعنی انتخابات موجب
میش��ود که جناحبندیهای سیاس��ی ایجاد شود و این
جناحبندیهای سیاس��ی باعث فعالیت بیش��تر مردم و
شور انتخاب میشود.
این تحلیلگر سیاسی افزود :البته امسال به دلیل کرونا
ممکن است ستادها و کمپینها کمرنگ باشد و بیشتر
فعالیتها اینترنتی انجام شود .در مجموع انتخابات در
جهت زنده کردن جامعه بسیار مثبت است.
وی بیان کرد :پیشبینی ما این است که انتخابات ۱۴۰۰
مشارکت پایینی خواهد داشت و مثل انتخابات مجلس
یازدهم خواهد بود .در حالت خوشبینانه زیر  ۵۰درصد
مشارکت خواهیم داشت و علت آن نیز نارضایتیهای
مردم به خصوص در موضوع گرانی ،بیکاری ،معیشت

رييسمجلسمطرحكرد

ناکارآمدی مسئوالن ریشه مشکالت اقتصادی
صحنه مجاهدت فقرزدایی و توانمند س��ازی دخیل
کنیم ،فرق ما به عنوان یک کشور اسالمی با دیگر
کشورهایی که مبتنی بر فرهنگ غرب هستند این
است که آن ها بیشتر به دنبال فردمحوری هستند و
مادرتمام امورومواساتباید ازحضورمردمبهعنوان
یک حرکت اجتماعی استفاده کنیم .قالیباف افزود:
پیروزی انقالب با تکیه بر دو رکن سنت های الهی و
مردم باوری به پیروزی رسید و قطعا ریشه کنی فقر و حل مشکالت
اقتصادی هم با همین دو رویکرد قابل انجام است که البته این امر

بدانمعنانیس��تکهمس��ووالناززیربارمسوولیت
ش��انهخالیکنند.ویگفت:برایانجامامورکش��ور
باید از ابزارهای روز جهان استفاده کرد تا با استفاده
از هوشمندسازی و شفافسازی در کنار مردم داری،
با کمترین هزینه ،بیشترین کارآمدی را دنبال کنیم.
رئیسمجلستصریحکرد:قبل ازپیروزی انقالبتا
امروز ،تمامی حرکت هایی که مبتنی بر سنت الهی
و مردم محوری انجام ش��ده ،با موفقیت همراه بوده اس��ت و هر جا
که خواسته و ناخواسته مردم حذف شدند ،در حل مشکالت ناموفق

و مسائلی از این قبیل است.وی ادامه داد :به هر جهت
انتخابات پررنگ و پرشوری را در پیش نخواهیم داشت.
ازطرفیهماینانتخاباتانگیزههایچهرههایسیاسی
را تضعیف میکند چون شورای نگهبان همانگونه که
در مجلس یازدهم رد صالحیتهای گسترده انجام داد
مجدداً همان روند را تکرار خواهد کرد.
ً
آیت��ی تأکید کرد :بنابراین انتخابات کامال یک دس��ت
توس��ط اصولگرایان مدیریت خواهد ش��د و این مسابقه
دو طرفه نخواهد بود بلکه یک مسابقه یک طرفه است
که اصالح طلبان در این مسابقه شانسی ندارند و حضور
پررنگی نخواهند داشت .سایر جبهههای مردمی هم در
این انتخابات ،فعال نخواهند بود؛ رسانهها نیز کم رمق
و کم رنگ خواهند بود .در مجموع یک انتخابات کام ً
ال
یک طرفه را پیش رو خواهیم داش��ت که اصولگرایان
آن را هدایت خواهند کرد.

بودهایم.وی با تأکید بر اصل توانمند سازی مددجویان کمیته امداد
گفت :سازمان کمیته امداد باید از درون روز به روز کوچکتر شود و
هزینههای خود را به حداقل برساند که اگر چنین کاری انجام نشد،
درمسیردرستیحرکتنکردهایم.قالیبافتصریحکرد:کمیتهامداد
برای توفیق در امور باید از درون تش��کیالت خود را از نظر کمیت
کوچککردهوهزینههایخودرابهحداقلبرساندوروزبهروزازتعداد
مددجویانبکاهددراینصورتاستکهبهتوفیقدستیافتهاست.
وی گفت :بزرگ شدن خانواده مددجویان نشانه ضعف کار بوده و
افتخاربهحسابنمیآید.قالیباف،حفظسرمایههایاجتماعیجامعه
را اولویت مسووالن اعالم کرد و افزود :حفظ اعتماد مردم و خیرین و
نیز حفظ اعتماد مددجویان ،مهمترین اصل مسووالن است تا آنان
به راحتی به مسووالن برای ادامه زندگی تکیه کنند.

ضرورت توجه به سرمایه داران برای جذب سرمایه گذار
مدیرعامل مرکز تجاری کیش گفت :به جز چند ماه ابتدایی سال  ۹۹که به دلیل
کرونا تعطیل بود ،بعد از بازگشایی دوباره کیش و انجام پروازها ،شرایط بهتر شد.
مجتبی دلجو در گفتوگو با ایلنا با اشاره به اینکه اکثر مسافران دوست دارند اجناس
خارجی بخرند ،گفت :متاسفانه امسال به دلیل تحریمها ،نوسانات بازار ارز ،انجام
نشدن حوالهجات بانکی ،گسترش ویروس کرونا و تعطیلی برخی بازارهای جهانی،
واردات کاالهای خارجی کاهش پیدا کرد.وی ادامه داد :کاهش واردات کاالهای
خارجی در حالی رخ داد که بیش از  ۹۰درصد غرفهداران و فروشندگان در کیش
اجناس خارجی میفروشند.دلجو ادامه داد :اتفاق مهمی که امسال رخ داد این بود که به دالیل مختلفی مسافرانی
که قبال به ترکیه و کشورهای همسایه میرفتند مقصد خود را به کیش تغییر دادند و بسیاری از آنها حتی عالقمند
شدند که در جزیره کیش سرمایهگذاری کنند.وی گفت :امیدوارم در سال آینده مسئوالن تدابیری اتخاذ کنند تا به
سرمایهگذاران بیشتر توجه شود تا به سمتی برویم که از خروج سرمایهها جلوگیری شود و به جای آنکه ایرانیان در
امارات و ترکیه سرمایهگذاری کنند ،سرمایه خود را در کیش و داخل ایران سرمایهگذاری کنند.

اگر از بنگاههای اقتصادی مراقبت نشود ،از بین میروند
راه اندازی مرکز ملی پایش سیاس��تها و برنامههای اش��تغال کش��ور ضمن حفظ
اش��تغال و کس��ب و کارها ،افزایش طول عمر بنگاهها را به دنبال دارد و از رکود
تعطیلی واحدها و خواب سرمایه ها جلوگیری می کند.به گزارش ایسنااین مرکز
که تمام سیاس��تهای اش��تغالزایی کش��ور را رصد و نقایص موجود رفع میکند گام
موثری در جهت حفاظت از مشاغل و اشتغال موجود و افزایش طول عمر بنگاههای
اقتصادی اس��ت.وزیر کار معتقد اس��ت بنگاههای اقتصادی و تولیدی مانند یک
موجود زنده هس��تند که اگر مراقبت نش��وند از بین میروند.محمد ش��ریعتمداری
می گوید :ریزش و رویش در بنگاههای تولیدی یک امر طبیعی است که باید روند فعالیت تولیدی در بنگاهها به
طور مرتب رصد ش��ود تا فعالیت بنگاهها ادامه پیدا کند.وی می گوید :در طول هش��ت دهه گذش��ته  ۱۰هزار واحد
تولیدی در کش��ور از بین رفته یا تعطیل ش��ده اند و تنها نامی از آنها باقی مانده اس��ت.به گفته وزیر کار بیش از ۵۰
هزار میلیارد تومان سرمایه کشور در این بنگاهها معطل مانده است هرچند که طبق اعالم مراجع ذیربط ،ساالنه
تعدادی از بنگاههای تعطیل شده به مدار تولید برمیگردند و دوباره احیا میشوند.

تجارت در آستانه سال نو رویدادهای مهم کشور را مرور میکند

فراز و فرودهای اقتصاد ایران در سال 99

 افتتاح پروژه های دولتی

گروه اقتصادی – كورش شرفشـاهی :سـال  99با وجود تمام
اتفاقاتیكهدرعرصههایگوناگونرخداد،روزهایپايانیخود
را می گذراند .سـالی كه شـاهد ابرچالش اقتصادی بود و سيل
سـومديريتوبـیبرنامگـی،آرامشرابهطوفانتبديلكرد.
قيمـتهايـی كهبدونتوجهبهادعایمديرانبر كنترلبازار،
مسير خود را طی كرد و در اين بين دهك های بسياری زير بار
چرخهای گرانی و تورم له شدند .با نگاهی به آنچه رخ داده می
توان بيالن روحانی را در سال پايانی رياست تشريح كرد.

در شرایطی که همه چیز به هم ریخته ،روحانی بنابر تاکید خودش،
دایم پروژه افتتاح می کند .پروژه هایی که در سایه گرانی و تورم،
لذتی برای مردم ندارد .به واقع مردمی که با گرانی سرس��ام آور
و تورم  ۱۰۰درصدی دس��ت و پنجه نرم می کنند ،چه درکی از
افتتاح کارخانه می توانند داشته باشند .به عبارت بهتر مردمی که
برای خرید یک مرغ باید ساعتها در صف بایستند ،چه درکی می
توانند از مدیریت کشور داشته باشند.

 دالر و سکه برمدار بحران آفرینی

در حال��ی ک��ه ادعای مدیریت داریم و منکر تاثیر تحریم و تهدید
آمریکا بر اقتصاد کشورمان می شویم ،گران شدن دالر همه چیز
را در کشور به هم می ریزد به نوعی که شاهد تاثیر هر یک دالر بر
اقتصاد هستیم .هنوز نمی دانیم چطور شد که دالر از  ۳۵۰۰تومان
به آستانه  ۳۳هزار تومان رسید .بدتر اینکه تا دقایق آخر مسووالن
از جمله رییس جمهور ،رییس بانک مرکزی و نمایندگان مجلس
ادعا می کردند قیمت دالر در کنترل است و بزودی شاهد سقوط
قیمت دالر خواهیم بود .حتی حسن روحانی و عبدالناصر همتی
به مردم هشدار می دادند که اگر روی دالر سرمایه گذاری کنید،
بیچاره خواهید شد ،اما دیدیم کسانی که به نصیحت های آقایان
گوش نکردند ،یک شبه ره صدساله پیمودند .از سوی دیگر دالر
به صورت مستقیم بر طال اثر گذاشت به نوعی که سکه  ۳میلیون
تومان��ی تا آس��تانه  ۱۷میلیون توم��ان باال رفت ،عددی که هیچ
کس باور نمی کرد و هنوز هم باور کردنی نیست .اما دالر اکنون
در مرز  ۲۴هزار تومان و س��که در مرز  ۱۱میلیون تومان اس��ت
تا مصداق به مرگ گرفتیم تا به تب راضی ش��وند را با گوش��ت و
پوست و استخوان لمس کنیم .چرا که مردم دالر  ۳هزار تومانی
و سکه  ۳میلیون تومانی را فراموش کردند و اکنون به این اندازه
بی ارزش شدن پول ملی راضی هستند.

 شتاب مسکن به سوی گرانی

یکی دیگر از بحران های اقتصادی که عملکرد مدیران را زیر سوال
بردواثباتکردکهمردمازسومدیریتمسووالنرنجمیبرند،گرانی
قیمتمس��کنبود.درحالیقیمتمس��کنروندصعودیدرپیش
گرف��توازمیانگی��نمتری ۱۰میلیونتومانبه ۲۲میلیونتومان
رسیدکهقیمتمصالحساختمانینیزاسیرآشفتگیشدوشاهدگرانی
روزانه سیمان ،آهن ،وسایل برقی ،سنگ تزیینی و ...بودیم .براستی
هیچ ثباتی در بازار شاهد نبوده و هنوز هم نیستیم .اگر امروز سخن
از رکود در بازار مسکن مطرح می شود ،باید بدانیم که آرامش قبل

 رونق کسب و کارهای انترنتی

از طوفان است ،چرا که سال آینده با افزایش  ۳۹درصدی دستمزد،
قیمتتمامیمصالحساختمانی افزایشخواهدداشت.
 آشفته بازار خودرو

یکی دیگر از بازارهایی که باعث شد نمره مدیریت دولت روحانی
تک رقمی شود و دلیلی بر اعتراض های مردمی باشد ،افزایش
قیمت خودرو بود .پرایدی که  ۲۰میلیون تومان قیمت داش��ت
و م��ردم رغبت��ی به خرید آن نش��ان نم��ی دادند ،به  ۱۳۰میلیون
تومان رس��ید تا مردم حیران این همه س��ومدیریت ش��وند .مردم
هن��وز فرام��وش نکرده بودند ک��هکمپین نخریدنخودرو ایرانی
راه انداخته بودند تا دولت را ودار کنند یا قیمت خودرو را به دلیل
کیفیت پایین و خدمات پس از فروش نامناسب پایین بیاورد ،یا به
مردم اجازه داده شود به اختیار خود خودرو با کیفیت خارجی بخرند
والبت��هتعرف��هه��اپایینبیاید،کهدیدندهمانخودروبیکیفیت
را نیز نمی توانند بخرند و ش��ورای رقابتی که در تمامی س��الهای
گذش��ته نتوانس��ته بود خودروساز را ودار به ارایه خدمات مناسب
و کیفیت باال کند ،هر سه ماه یک بار  ۳۰درصد قیمت خودرو را
گران می کرد تا به مردمی دهن کجی کند که سالهاست مطالبه
گر سوار شدن به خودرو ایمن و مناسب هستند .در شرایطی که
م��ردم ه��رگاه اراده می کردند ،خ��ودرو را از کارخانه تحویل می

مديرعامل صندوق اميد خبرداد

افزايش  4برابری پرداخت تسهيالت اشتغالزايی

مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرینی امی��د گفت :صندوق
در س��ال  ۹۱در مجموع  ۶۸۰میلیارد تومان تس��هیالت
پرداخت کرد و هم اکنون این رقم بیش از  ۲هزار و ۳۰۰
میلیارد تومان است و چهاربرابر افزایش داشته است.
اصغ��ر نورال��ه زاده در گف��ت و گ��و با ایرن��ا درخصوص
دس��تاوردهایصندوقطیهش��تسالگذشته،افزود:
ب��ا وج��ود اینکه منابع صن��دوق کارآفرینی امید از محل
منابعی که دولت در سنوات گذشته کمک میکرده است،
رش��د نداشت ،اما میزان پرداخت تسهیالت  ۴۰۰درصد
افزایش یافته است.وی ادامه داد :در این سالها تالش
کردیمباجلبمشارکتدستگاههایمختلف،منابعالزم
برایبرنامههایاش��تغالبهویژهتوس��عهروستاراجذب
و در اختی��ار متقاضیان ق��رار دهیم .مدیرعامل صندوق
کارآفرین��ی امی��د گفت :در طول این دوره تقریبا بیش از
 ۸۰۰هزارطرحوفردبااعتبار ۱۲هزارمیلیاردتومانتامین
مالی ش��ده اس��ت و این میزان از طریق امضا تفاهمنامه
با دس��تگاههای مختلف و ورود منابع از طریق آنها بود.
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به اهمیت شفافیت
تخصیصهای ارزی گفت :هیچ عنصری به اندازه شفافیتهای
تصمیمگی��ری و تخصی��ص منابع در حیطههای تخصیصهای
ارزی ،تخصیصهای اعتبارات ریالی و قاعدهگذاریها در زمینه
گمرکات نقش در سرنوشت کشور برای برون رفت از این بحران
فساد و نابرابری و ناکارآمدی و وابستگی ذلتآور به دنیای خارج
مؤثر نیس��ت .به گزارش ایلنا ،فرش��اد مومنی گفت:در حال حاضر
خطابم به طور مشخص به رئیس بانک مرکزی است .زمانی شما

وی افزود :در طول این س��الها تالش ش��ده در مناطق
روستاییوکسبوکارهاییکهمزیترقابتیدارد،سهمی
ازتامی��نمناب��عمالیراصندوقکارآفرینیامیدبرعهده
داش��ته باش��د .نوراله زاده گفت :هدفگذاری صندوق در
تامین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک نزدیک ۱۰
درصد بود و پیشبینی ش��د که ۹۰درصد از طریق س��ایر
موسسات و دستگاهها انجام شود .وی مهمترین دستاورد
کیفی صندوق در دولت تدبیر و امید را ساماندهی و انطابق
باقوانیندانس��توگفت:باتوجهبهابالغسیاس��تهای
اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال  ۹۲توسط رهبر معظم
انقالب و به استناد قانون بازار غیر متشکل پولی و ماده۹۶
قانون برنامه ،همه موسساتی که در حوزه اعتباری ،اقدام
به س��پرده پذیری از مردم میکنند باید از بانک مرکزی
مجوز دریافت کنند .مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید
افزود :یکی از بخشهای مرتبط با سیاستهای اقتصاد
مقاومتی،تامینمالیخردبود.مقررشدصندوقکارآفرین
امید این بخش از حلقه مفقوده نظام تامین مالی را جبران
کند به همین دلیل مجوز بانک مرکزی دریافت ش��د و
اساسنامه آن در هیات وزیران و شورای نگهبان تصویب
ش��د.وی اظهارداشت :طبق قانون محاسبات عمومی و
مدیریتخدماتکش��وریچهارش��کلماهیتحقوقی
تعیین شده است که صندوق کارآفرینی امید هیچ کدام از
این ماهیتها را نداشت و با ارائه الیحه دولت به مجلس و
تصویب آن ماهیت در قالب نهاد عمومی غیردولتی برای
تامین مالی در مناطق مختلف تعیین شد.

گرفتن��د ،اکن��ون بای��د ثبت نام اینترنتی کنند و منتظر باش��ند تا
فرشته بخت و اقبالشان طلوع کند تا همان خودرو بی کیفیت را
با تحمل خواری تحویل بگیرند و حداقل با  ۱۰۰میلیون تومان
سود به بازار آزاد بفروشند.
 سایه بی اعتمادی بر بورس

یکی دیگر از بخش��های اقتصادی که همه چیز را زیر س��وال برد،
بازار س��رمایه بود .تنها بازاری که همچنان راه خود را می رفت و
در کانال  ۷۰هزار کم و زیاد می شد ،یک باره رشد سرسام آوری
را تجربه کرد .کلید این مساله با آزادسازی سهام عدالت زده شد
به نوعی که یک باره میلیونها سهام عدالت وارد بازار سرمایه شد.
از س��وی دیگر روحانی ش��رکتهای دولتی را وادار به ارایه سهام در
بورسکردومهمتراینکهشرکتهایشستارانیزباوجوداعتراضهای
کارگرانی که تامین اجتماعی را مال خود می دانستند ،در بورس
عرضه کردند .همچنین بانکها موظف به پایان دادن به بنگاهداری
شدند که عرضه سهام شرکتهای بانکی نیز بازار بورس را داغ کرد
تا آنکه بورس شاخص دو میلیون و  ۲۰۰هزار را پشت سر گذاشت.
اما یک باره این بازار نیز دچار رکود شد تا سرمایه گذاران بورس با
سر به زمین بخورند و از بورس تنها بی اعتمادی باقی بماند .امروز
نیز شاخص در کانال یک میلیون و ۱۰۰باال و پایین می شود.

 تاثیر اسفبار سیاست بر اقتصاد

در شرایطی که بارها تاکید می کردیم انتخابات آمریکا ربطی به
ایران ندارد و سعی می کردیم تاثیر تحرکات آمریکا را منکر شویم،
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد ،ترامپ جمهوری
خواه رفت و بایدن دموکرات آمد تا هم جلوی رشد قیمت ها گرفته
شود و هم مردم به کاهش قیمت ها امیدوار شوند .اکنون نیز مردم
منتظر این هستند که بایدن به برجام بازگردد ،تحریمها برداشته
شود ،پولهای بلوکه شده ایران آزاد شود ،بتوانیم نفت بفروشیم و
معامالت خارجی به روال عادی بازگردد تا ش��اید مقداری رنگ
آرامش و آسایش در اقتصاد ببینیم.

نماينده كارگران هشدار داد

نگرانی از گم شدن افزايش حقوق در آشفته بازار قيمتها
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی معتقد است اگر جلوی
رشد بی رویه قیمتها گرفته نشود در آن صورت افزایش
حقوق ها در چنبره قیمتها گم می شود و کارگران حتی
کارمندان قدرت معیشت خود را از دست خواهند داد.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا گفت :امسال اعضای
ش��ورای عالی کار به ویژه گروه کارگری س��نگ تمام
گذاش��تند و کارفرمای��ان هم نس��بت به س��نوات قبل
مس��اعدت و همیاری بیش��تری داش��تند که باعث شد
مذاکراتبهش��کلمطلوبپیشبرودورضایتنس��بی
از دستمزد ایجاد شود.وی ادامه داد :مبلغی که به عنوان
دستمزد سال آینده تصویب شده مبلغ بدی نیست ولی
با همه این تفاسیر دولت و کارفرمایان باید بپذیرند رقم
دس��تمزد  ۱۴۰۰با س��بد معیش��ت فاصله زیادی دارد و
هزینه های کارگران را پوشش نمی دهد .رئیس اتحادیه
کارگ��ران قراردادی و پیمانی افزود :ش��ورای عالی کار
حقوق و دستمزد را برای سال  ۱۴۰۰که هیچ اطالعی
از ش��رایط اقتصادی و وضعیت بنگاهها نداریم تصویب
کرده و اگر مثل س��ال  ۹۹افزایش و تغییر چند باره نرخ
کاالهای اساسی که تاثیر مستقیمی در معیشت کارگران
و بازنشستگان و حتی کارمندان دارد ،اتفاق بیفتد قطعا
حقوق و دستمزد در آن محو می شود و تاثیر خود را در
زندگی خانوارهای کارگری ،مستمری بگیر و کارمند از
دس��ت می دهد.بیات خاطرنشان کرد :درست است که
امسال نشست دستمزد روند قابل قبولی داشت و تفاهم
خوبی حاصل شد ولی باید قبول کنیم که نسبت به سبد

فرشادمومنیازمنتشرنشدنارزهایتخصيصيافتهانتقادكرد

شفافیت ،راهکار مبارزه با فساد

میخواهید شعار بدهید و یا میخواهید تظاهر به کاری کنید ،زمانی
نیز میخواهید به عنوان شخصیت ملی تصمیم کلیدی بگیرید.
وقتی که تخصیصهای ارزی به صورت نصفهونیمه در سال ۹۷
انتشار پیدا کرد و آن همه فساد و ناکارآمدی به صورت عریان در
آنمشاهدهشد،رئیسبانکمرکزیچراتخصیصهایپسافرجام

آنچه در این آشفته بازار برای مردم باقی ماند ،فاصله گرفتن از
فضای سنتی و روی آوردن به فضای مجازی بود .آنچه سالها
نتوانسته بودیم برای مردم توجیه کنیم ،یک باره با فشار کرونا
محقق شد .مردم دیگر پول در جیب نمی گذارند و همه چیز با
کارت بانکی خرید و فروش می شود .حتی بانکها نیز پول نقد
نمی گیرند و نمی دهند .در این رابطه عضو اتاق اصناف با اعالم
اینکه فروش��گاههای قدیمیتر و بزرگتر دیجیتالی رش��د ۵۰۰
درصدی را تجربه کردند گفت :برای فروشگاههای تازه تاسیس
هم ش��رایط حاصل از کرونا س��بب ش��د که با کمترین تبلیغات
برای معرفی خود ۶۰ ،تا  ۷۰درصد فروش بیشتری داشته باشند.
س��یدمهدی میرمهدی کمجانی گفت :در یک س��ال و نیم اخیر
و به خصوص در س��ال  ۹۹روند کس��بوکارهای اینترنتی رشد
بسیار خوبی داشته و االن حرف اول در فروش را کسبوکارهای
اینترنتی میزنند.وی ادامه داد :در یک سال اخیر به علت شیوع
کرونا مردم برای خرید نمیتوانستند برای خرید به بازار مراجعه
کنن��د و از همی��ن جه��ت خرید خ��ود را از دنیای مجازی انجام
میدانند .میتوان گفت فروش��گاههای مجازی در یک س��ال
اخیر رشد بیش از  ۷۰درصدی را تجربه کردند.

یعنی سالهای  ۹۵ ،۹۴و  ۹۶را شفاف نمیکند؟ من ایشان را در
این زمینه به مناظره دعوت میکنم.
وی اف��زود :وقت��ی که در گزارشه��ای تحریم کنندگان تصریح
میش��ود ک��ه باید نظام اعتب��ارات ارزی و ریالی از تولید منصرف
شده و به سمت غیر تولید متمرکز شود و میبینیم عین ًا در مانده

معیشت کارگران فاصله زیادی دارد و می طلبد که دولت
با حمایتهای خود نظیر اختصاص بس��ته های معیشتی
یا کاالهای ارزان به خانوارهای ضعیف کارگری کمک
کند .این مقام مس��ئول کارگری گفت :اگر جلوی رش��د
قیمتها و گرانی ها گرفته نشود باز هم به پله اول برمی
گردیم در آن صورت افزایش حقوق ها در چنبره قیمتها
گم می شود و کارگران به زیر خط معیشت سقوط خواهند
کرد.بیات با اشاره به بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال
اظهار کرد :افزایش حقوق و بازنگری دستمزدها در نیمه
دوم سال واجب است و اگر بتوانیم در شورای عالی کار
نشس��تهایی در این باره ترتیب بدهیم قطعا به دریافتی
و معیش��تکارگران و بازنشس��تگانکمکخواهدکرد.
امروز مثل قدیم نیست که ثبات اقتصادی داشته باشیم
و بتوانی��م ت��ورم را مهار و قیمته��ا را کاهش دهیم بنابر
این اگر نظارت بر بازار و کنترل قیمتها را شاهد نباشیم،
ناچاریم که به س��مت بازنگری دس��تمزدها در نیمه دوم
سال گام برداریم.
تسهیالت اعتباری بانکها این اتفاق افتاده است.
مومنی خطاب به رئیس بانک مرکزی اظهار داشت :هیچ کاری در
شرایط کنونی نجاتدهندهتر از این نیست که شما تخصیصهای
ارزی بعد از توافق برجام را شفاف کنید تا ببینیم که به چه کسانی
تح��ت چ��ه عنوانی و تحت چه هدف��ی دالر تخصیص پیدا کرده
است .چه منافعی دارد که پنهانکاری میشود؟ چه کسی از این
پنهانکاری س��ود میبرد؟ نمیش��ود که همیشه ژست بگیریم و
توپ را به زمین دیگری بیندازیم.
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اقتصاد كالن

اخباركوتاه
بیتکوین با ارزش تر از سه بانک جهان

ارزش بازار بیتکوین به  ۱.۱۵تریلیون دالر رس��یده اس��ت.به
گزارش ایسنا از راشاتودی ،در حال حاضر دو شرکت مستر کارد
و ویزا کارد که بزرگ ترین شبکه های پرداخت بین المللی در
سطح جهان هستند در مجموع  ۸۷۱میلیارد دالر ارزش دارند
ک��ه ای��ن رق��م برای بیتکوین باالی یک تریلیون دالر اس��ت.
بیتکوین همچنین در مدت زمانی سه برابر سریع تر از شرکت
مایکرو س��افت به یک بازار یک تریلیون دالری تبدیل ش��د.
بیتکوین که هفته پیش با رسیدن به رقم  ۶۱هزار و  ۷۰۰دالر
رکوردشکنی کرد ،در حال حاضر با ارزش تر از مجموع ارزش
سه بانک بزرگ جهان است به گونه ای که مجموع ارزش بازار
س��ه بانک جی پی مورگان ،بنک آف امریکا و بانک صنعت و
بازرگانی چین روی هم  ۱.۰۸تریلیون دالر اس��ت که این رقم
برای بیتکوین  ۱.۱۵تریلیون دالر اس��ت .پیش از این س��ایت
کوین تلگراف گفته بود تا روز س��یزدهم مارس  ۲۰۲۱ارزش
بازار بیتکوین معادل  ۱۰درصد کل بازار طالی جهان اس��ت.
برای آن که ارزش بازار بیتکوین معادل ارزش بازار طال ش��ود
هر واحد بیتکوین باید به قیمت  ۵۹۰هزار دالر برسد.

سرمقاله

نگرانی از تورم انتظاری

ادامه از صفحه یک ...پراید  ۷میلیون تومانی در دولت احمدینژاد
ب��ه  ۲۱میلی��ون تومان ،دالر  ۹۰۰تومان��ی به چهار هزار تومان،
مسکن متری دو میلیون تومان به  ۵میلیون تومان و سکه یک
میلیون تومانی به  ۴میلیون تومان رس��ید .البته این رش��د قیمت
های عجیب و غریب در مورد بسیاری از کاالها و خدمات دیگر
نیز اتفاق افتاد .بنابراین مردم که از تورم و گرانی سرسام آور خسته
شده بودند ،تصمیم گرفتند این بار به حسن روحانی رای بدهند،
فردی که از کوچکترین تصمیمات احمدی نژاد انتقاد می کرد و
آن چنان سخن می گفت که گویی حل مشکالت کشور در ۱۰۰
روز اول امکان پذیر است .روحانی در سخنان خود جمله های به
یادماندنی زیادی را بر زبان آورد که هرگز از ذهن مردم پاک نمی
شود .روحانی اعالم کرد "آنچنان رونقی در کشور ایجاد کنیم که
نیازی به یارانه نقدی نداشته باشید" .اما اکنون که در سال پایانی
ریاس��ت روحانی بر دولت جمهوری اس��المی هستیم ،پراید ۲۱
میلیون تومانی به  ۱۳۰میلیون تومان ،دالر ۳هزار و ۵۰۰تومانی
به  ۳۲هزار تومان ،سکه  ۳میلیون تومانی به  ۱۶میلیون تومان
و مسکن  ۵میلیون تومانی به  ۲۲میلیون تومان رسیده است .در
نتیجه سوءمدیریت ،سفره های مردم به اندازه ای خالی شده که
کار به اعتراضهای خیابانی کش��ید ،رویکردی که س��وژه دست
معاندین انقالب شد و امنیت کشور را هدف گرفت .پایان سال ۹۹
آخرین نوروزی است که روحانی به عنوان رئیس جمهور فعالیت
می کند و باید بیالن ارایه کند ،اما به عقیده منتقدان او  ،عملکرد
روحانی در سالهای گذشته جای دفاع چندانی ندارد .در تمامی
این مدت جمالتی از زبان روحانی شنیده ایم که همچون ادبیات
روسای جمهور گذشته بوده است .روحانی نیز همچون گذشتگان
خود فریاد برآورد که می خواهیم کار کنیم اما نمی گذارند ،بهانه
ای که از تمامی روسای جمهور گذشته شنیدهایم و متاسفانه هیچ
یک از آنان با ش��فافیت با مردم س��خن نگفتند که چه کس��انی در
این مملکت با آس��ایش و آرامش مردم مخالف هس��تند که نمی
گذارند کار کنید؟ اکنون در حالی وارد نوروز  ۱۴۰۰می شویم که
نه تنها نقطه امیدی وجود ندارد ،بلکه تورم انتظاری عذابمان می
دهد .در تمامی این سالها مردم همواره با سختی ها و مشکالت
دست و پنجه نرم کرده اند و تنها مدالی که بر سینه آنها زده شده،
افتخار ایستادگی و مقاومت در برابر سختی ها بوده است .سوالی
که مدتهاست در برابر تمامی مسئوالن مطرح میشود ،این است
که سهم مردم از آرامش و آسایش چه زمانی به دست خواهد آمد
و تا کی باید مقاومت و ایس��تادگی کنند؟ به راس��تی مردم تا چه
زمانی باید برای خرید یک روغن صدها مغازه را زیر پا بگذارند؟
به راستی تا چه زمانی مردم باید ساعتها در صف های طوالنی
بایستند تا شاید نوبتشان برسد و یک مرغ بگیرند؟ آن هم نه به
قیمت مناسب ،بلکه به قیمتی چندین برابر گرانتر از قیمتی که
یک ماه قبل خریداری می کردند؟! تا کی قرار است سهم مردم
از ایس��تادگی و مقاومت ،گرانی و س��فره های خالی باشد؟ تا کی
قرار است سهم حقوق بگیران از کار و تالشی که می کنند ،قرار
گرفتن زیر خط فقر باشد؟ آنچه امروز مردم از مسئوالن مطالبه
میکنند ،شفافیت است.

يادداشت
داليلآشفتگیبازاركاالهایاساسی

ادامه از صفحه یک...آشفتگی کاالهای اساسی و اقالم مورد نیاز
مردم همچون میوه ناشی از سومدیریت در دو وزاتخانه مرتبط
با تهیه و توزیع این اقالم است .این جای بسی تعجب و تاسف
دارد ک��ه دولت حت��ی نمیتواند پرتقال برای خانوادههای خود
تهیه کنند چه برسد به میوهای مانند موز ،اتفاقی که ادعاهای
مدیریت دولت را زیر س��وال می برد .در این ش��رایط مسئولیت
تولید و توزیع کاالهای اساس��ی بر عهده یک نهاد مش��خص
نیست و دستگاههای مختلف در وزارتخانههای صمت و جهاد
کشاورزی در این کار دخیل هستند و همین امر سبب یک بام
و دو هوا در تصمیمگیری و تداخل وظایفی شده است .وزارت
جهادکشاورزی باید اختیارات مستقیم و تام داشته باشد چراکه
این تداخل کاری ،س��وءمدیریت و هرج و مرج اقتصادی را به
دنبال داش��ته اس��ت .نگاهی به اوضاع و احوال بیانگر آن اس��ت
که جای تاس��ف برای دولتمردان دارد چراکه اوضاع انقدر بهم
ریخته ش��ده که مقام معظم رهبری باوجود مس��ائل مهم بسیار
در کشور باید به مسئله گرانی میوه نیز ورود کنند ،پس وظیفه
مس��ئوالن چیس��ت؟ یکی از تاسف بارترین مسایل ،رونق تفکر
فرافکنی است به نوعی که عدم اجرای قانون تمرکز وظایف و
اختیارات مربوط به بخش کشاورزی و عدم نظارت بر عملکرد
سوءاس��تفادهکنندگان و داللها دو دلیل اصلی آش��فتگی بازار
است ،بدتر اینکه دولت به جای چاره اندیشی ،تمامی اقدامات
خود را منوط به بازیهای سیاسی خود کرده است.
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اخباركوتاه
هزینه  ۶۵۰میلیونی دفع سموم دپو شده
در استان گیالن

رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی گیالن با اشاره به هزینه ۶۵۰
میلیونی برای دفع س��موم دپو ش��ده در اس��تان ،گفت :خطرات
انس��انی دپوی این س��موم به دستگاه های متولی انعکاس داده
شده است.
مس��عود الماس��ی در جلسه شورای پدافند استان گیالن با بیان
اینکه هر س��اله با ملخ مراکش��ی مبارزه میش��ود ،گفت :منطقه
وس��یعی در اطراف شهرس��تان رودبار با این ملخ درگیر بوده و
مبارزه با آن نیز کار سخت ،هزینه بر و زمان بر است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن با اشاره به آفات مگس
زیتون و مگس مدیترانهای ،بیان کرد :مگس مدیترانهای باغات
مرکبات گیالن را تهدید میکند که منشأ آن نیز از سوی غرب
مازندران است و راهی جز مبارزه همگانی با آن وجود ندارد.
وی به مش��کل وجود س��موم س��نواتی اشاره کرد و افزود :تمام
س��موم تاریخ گذش��ته را دپو کردیم و امروزه حجم زیادی از آن
در انبار نگه داری میشود که باعث نگرانی شده البته خطرات
آن در حوزه انس��انی را به دس��تگاههای متولی انعکاس دادهایم
اما تاکنون موفقیتی در این باره حاصل نشده است.
الماس��ی با بیان اینکه تاکنون موفق به امهای س��موم دپو شده
نشده ایم ،ادامه داد :تنها چند سازمان در کشور امکان مبارزه با
این سموم را دارند و دارای مجوز این کار هستند و این کار مستلزم
هزینهای است که تاکنون موفق به تأمین آن نشدیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن اضافه کرد :برآورد هزینه
برای دفع سموم دپو شده ،حدود  ۶۵۰میلیون تومان است.
ورود خودروهای غیربومی
به گناوه ممنوع است

فرماندار گناوه گفت :با توجه به اعالم رنگ نارنجی شهرستان
در رنگبندی جدید ستاد ملی مقابله با کرونا ،تردد خودروهای
غیربومی به این شهرس��تان تا  ۱۵فروردین ممنوع اس��ت و از
ورود آنها ممانعت میشود.
غالمرضا مهرجو در نشس��ت س��تاد مقابله با کرونا شهرس��تان
گناوه اظهار داش��ت :با اجرای طرح جامع هوش��مند و اعمال
محدودیتهای کرونایی در آذر امس��ال ،روند ابتالء و بس��تری
در ای��ن شهرس��تان ب��ه طور محسوس��ی کاهش یاف��ت اما با
عادیان��گاری و رعایت نکردن پروتکلهای بهداش��تی ،روند
ابتالء و بستری از ثابت به حالت صعودی تغییر کرده است.
فرماندار گناوه افزود :در شرایط فعلی حفظ و مراقبت از سالمت
م��ردم اولوی��ت اول ما اس��ت و تمام امکان��ات و ظرفیتهای
شهرس��تان باید در این راس��تا بس��یج ،تجهیز و به کار گرفته
شود.
وی با تاکید بر اینکه حضور و جابجایی جمعیت در شهرس��تان
دغدغه و نگرانی جدی اس��ت گفت :وضعیت شهرس��تان طبق
آخرین رنگ بندی وزارت بهداش��ت ،نارنجی اعالم ش��ده است
و موارد بستری و ابتالء در شهرستان باال است.
فرمان��دار گن��اوه تصریح کرد :رعایت پروتکلهای بهداش��تی
در شهرس��تان به س��رعت در حال کاهش اس��ت که نتیجه آن
نی��ز س��یر صعودی ابت��الء و فوتیهای ناش��ی از کرونا در این
شهرستان است.
وی ادامه داد :ظرفیتهای خدمات درمانی در شهرستان محدود
است و بیش از یکسال از درگیری بی وقفه کادر درمان و حوزه
سالمت در شرایط سخت با این بیماری میگذرد و بنابراین تا
رس��یدن به مرحله عمومی و فراگیر واکسیناس��یون باید مردم و
مسئوالن در کنار هم باشند تا وضعیت از این بدتر نشود.
رزمایش همدلی در ساری برگزار شد

رزمایش همدلی بنیاد احس��ان و برکت با حضور نماینده ولی
فقیه در مازندران ،در ساری برگزار شد.
آی��ت اهلل محمدباق��ر محم��دی الئینی نماین��ده ولی فقیه در
مازندران ظهر چهارش��نبه در مراس��م رزمای��ش همدلی بنیاد
احس��ان و برکت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام در مصالی
س��اری با گرامیداش��ت ایام اعیاد ش��عبانیه ،روز پاسدار و جانباز
گفت :امروز چهار هزار و  ۵۰۰بس��ته معیش��تی و حمایت نسبت
به خانوادههای کم برخوردار در مصالی امام خمینی شهرستان
س��اری توزیع ش��د .آیت اهلل محمدی الئینی افزود :این مرحله
پنجمین مرحله رزمایش همدلی و احسان ازطرف ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام (ره) است که تعداد چهار هزار بسته معیشتی
توزیع خواهد ش��د که ارزش ریالی هربس��ته حداقل  ۳۰۰هزار
تومان است.
وی با تقدیر از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اظهار داشت :طی
پنج مرحله  ۱۴۰هزار بسته معیشتی در استان توزیع شد.
وی بیان کرد :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در حوزه اشتغال
به ویژه اش��تغال روس��تایی ،بازگرداندن بنگاههای اقتصادی و
کارخانجات راکد به چرخه تولید و اقتصاد فعال سازی آنها گام
مؤثری برداشت.
افتتاح  ۲۵۰۰واحد مسکونی مددجویان
(ره)
کمیته امداد امام خمینی

 ۲۵۰۰واح��د مس��کونی وی��ژه مددجوی��ان کمیته ام��داد امام
خمینی(ره) خراسان جنوبی از طریق ویدئو کنفرانس با حضور
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ش��ورای اس��المی و س��ید
مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کش��ور
افتتاح شد .این افتتاحیه به صورت نمادین در روستای فدشک
خوس��ف با حضور معاون پژوهش��ی و برنامهریزی کمیته امداد
امام خمینی(ره) کشور ،استاندار خراسان جنوبی ،مدیرکل کمیته
امداد اس��تان و جمعی از مس��ئوالن استان و شهرستان خوسف
برگزار شد.
س��لمآبادی مدی��ر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراس��ان
جنوب��ی در ای��ن آیین گفت :این واحدهای مس��کونی از محل
تفاهم س��ه جانبه کمیته امداد کش��ور ،س��ازمان برنامه و بودجه
و بنیاد مسکن است.

حضور پای صندوق رأی کشور را بیمه میکند
عبدالکریم گراوند در نشس��ت مدیران اس��تان بوشهر ،به برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا اشاره کرد و اظهار داشت :نکته مهم در
انتخابات سال آینده ،مشارکت حداکثری مردم است و موضوعی که نظام و کشور را
بیمه میکند حضور پای صندوق رأی است .وی با بیان اینکه دستگاههای مسئول
زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم کنند ،تصریح کرد :حضور همه سالیق و
نگاههای سیاسی در انتخابات ،زمینه مشارکت حداکثری را فراهم میکند .استاندار
بوش��هرگفت:وظیفهمادرانتخابات،برگزاریانتخاباتس��الماس��تواجرایدقیق
قانون وظیفه همه عوامل برگزاری انتخابات است .گراوند با بیان اینکه فضای اعتماد به جامعه با اجرای قانون و عمل
به قانون محقق میشود ،افزود :سعادت و پیشرفت کشور با عمل به قانون محقق میشود .وی بیان داشت :در موضوع
صالحیت افراد ،بر اساس ضوابط و مقررات عمل خواهیم کرد و دو انتخابات مهم سال آینده را با رعایت قوانین و در
کمال آرامش برگزار خواهیم کرد .گراوند با قدردانی از تالشهای صورت گرفته در طول یکسال گذشته اظهار داشت:
معاونان و مدیران ستادی و کارکنان استانداری در طول یکسال گذشته با وجود مشکالت عدیده از جمله شیوع کرونا،
اما وظیفه راهبری امور را به بهترین شکل ادامه دادند .استاندار بوشهر تاکید کرد :هر چند منکر مشکالت مالی نیستیم
اما تمام مطالبات قانونی پرداخت شده و به دنبال این هستیم که کمکهای بیشتری برای همکاران فراهم کنیم.

حمایت کمیته امداد از  ۲9۰نخبه علمی
ایالم-مدیرکل کمیته امداد اس��تان ایالم گفت :هم اکنون  ۲۹۰نخبه دانش آموز،
دانشجو و دانش آموخته مددجو در ایالم از حمایت های ویژه کمیته امداد برخوردار
هستند .قنبر موسی نژاد در آیینتجلیل از دانشجویان نخبه اظهار کرد:هم اکنون۲۹۰
نخبه دانش آموز ،دانشجو و دانش آموخته مددجو در حوزههای تحصیلی ،ورزشی،
دینی از حمایتهای ویژه کمیته امداد برخوردار هستند که از این تعداد ۷۰نفر در مقطع
دکتری در حال تحصیل هستند و از این تعداد نیز  ۱۵نفر از آنان در حال تحصیل در
رش��تههایپزش��کیهس��تند.ویافزود:نخبگانموردحمایتایننهاداگرچهکهاز
لحاظ اقتصادی در تنگنا بودهاند اما از لحاظ علمی و داشتن استعدادهای درخشان در سطح باالیی قرار دارند .وی اشتغال
این نخبگان را از دغدغههای اصلی آنان برشمرد و گفت :امیدواریم آموزش و پرورش و دیگر دستگاهها در این استان
زمینه استفاده از توان و ظرفیت این قشر و استفاده از توان علمی آنان را فراهم کنند .وی تصریح کرد :هم اکنون بیش
از  ۹هزار دانش��جو و دانش آموز از خدمات فرهنگی و آموزش��ی این نهاد برخوردار هس��تند .مدیرکل تبلیغات اس��المی
استان ایالم نیز در این همایش اظهار کرد :تأثیرگذاری خدمات علمی ،آموزش و فرهنگی کمیته امداد به مردم به عینه
درجامعهقابللمساس��ت.حجتاالس��الممحمدفتاحیافزود:کمیتهامدادازدس��تگاههاییاس��تکهدرزمینههای
فرهنگی ،آموزشی ،دینی و مذهبی بهترین نوع خدمات را به نیازمندان و مددجویان ارائه میدهد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد:

انعقاد 9قرارداد با سرمایه گذاران جدید منطقه ویژه خلیج فارس
رئی��س هی��ات عامل ایمیدرو اعالم کرد ۹ :قرارداد با س��رمایه
گ��ذاران جدی��د برای واگذاری زمی��ن در منطقه ویژه اقتصادی
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس منعقد شده است.
وجی��ه ا ...جعف��ری ک��ه همزمان ب��ا افتتاح  ۲فاز خط یک و آغاز
عملی��ات اجرای��ی خط��وط  ۳ ،۲و  ۴انتق��ال آب خلیج فارس به
مرکز و ش��رق کش��ور به اس��تان هرمزگان سفر کرد ،گفت :این
طرح در توس��عه س��رمایه گذاری در  ۷اس��تان مرکزی و شرقی
کشور ،بسیار موثر است.
وی ادامه داد :در حال حاضر ،شرکت های وابسته به ایمیدرو در
این استان ها ،طرح های توسعه ای مختلفی با سرمایه گذاری
و قابلیت اشتغال قابل توجه در بخش معدن و صنایع معدنی در
ح��ال اج��را ی��ا در برنامه دارند که با بهره برداری از این خطوط،
مشکل آب آنها به طور کامل رفع خواهد شد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به جزئیات قراردادهای جدید
منعقد شده با سرمایه گذاران جدید برای تامین زمین در منطقه
ویژه خلیج فارس ،گفت :این سرمایه گذاران در حوزه های تولید
فوالد ،آهن اس��فنجی ،اسید فسفریک ،فروآلیاژ ،سولفور زدایی
از نف��ت ک��وره ،قی��ر ،تولید نوار نقاله ،اح��داث نیروگاه برق۲۰۰
مگاواتی و احداث پایانه حمل و نقل است.
وی افزود :مجموع س��رمایه گذاری این ش��رکت های متقاضی
بیش از  ۳.۴میلیارد دالر است.
جعفری با بیان اینکه همه مسائل منطقه ویژه اقتصادی صنایع
معدنی و فلزی خلیج فارس باید در قالب یک طرح جامع دیده
ش��ود ،تصریح کرد :مس��ائلی همچون طرح های توسعه ،بهره
برداری ،نگه داری ،توسعه زیرساخت ها در دوره زمانی مشخص،
نحوه س��اخت و واگذاری در این طرح به عنوان سیاس��ت های
منطقه ویژه مصوب شود.

وی ادامه داد :با تدوین این طرح جامع ،ظرفیت ها و قابلیت های
منطقه به طور کامل و ش��فاف مش��خص خواهد ش��د و سرمایه
گذاران بدون دغدغه اقدام به سرمایه گذاری خواهند کرد.
رئی��س هی��ات عامل ایمی��درو با بیان اینکه ه��دف ایمیدرو از
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
درآمدزایی نبوده اس��ت ،گفت :هدف از ایجاد این منطقه ویژه،
جذب سرمایه گذاران برای توسعه و هدایت آنها به سمت سرمایه

گذاری است .ایجاد درآمد هم با هدف توسعه طرح های اجرایی
در این منطقه بوده است.
وی اف��زود :امیدواری��م با تکمیل زیرس��اخت های الزم در این
منطقه همچون برق ،گاز و غیره شاهد استفاده از همه ظرفیت
های منطقه با حضور س��رمایه گذاران باش��یم .موضوع دیگر،
نیاز ش��رکت های مس��تقر در این منطقه برای تامین مواد اولیه
اس��ت .با توجه به وفور ذخایر هماتیتی اس��تان و امکان تبدیل

اجرای طرح ناظران سالمت دراستان گلستان

گ��رگان -مدیرعام��ل جمعیت هالل احمر گلس��تان
گفت ۲۷۲ :هزار و  ۸۸نفر در گلستان از خدمات طرح
ناظران سالمت بهره مند شدند.
فرهاد میقانی مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان
در خص��وص آم��ار کلی اجرای طرح ناظران س��المت
در اس��تان گلس��تان اظهارکرد :در راس��تای حمایت از
سالمت مردم و به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا
با همکاری مرکز بهداشت استان ،طرح ناظران سالمت
در امتداد طرح شهید سلیمانی در  ۱۲شهرستان استان
اجرا شد .فرهاد میقانی افزود :در این طرح که از آذرماه
آغاز شد ،دو هزار و  ۲۸۱عضو داوطلب برادر و دو هزار
و  ۶۹۴عضو داوطلب خواهر مشارکت کردند.
میقانی مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان با بیان

این مواد به مگنتیت با دانش فنی بومی ش��ده در کش��ور ،این
نیاز قابل رفع است.
جعفری با اشاره به موضوع فاضالب منطقه ویژه اقتصادی خلیج
فارس و مشکالت ایجاد شده برای مردم شهر بندرعباس ،گفت:
رفع این مش��کل ،باید جزو اولویت های منطقه ویژه و ش��رکت
ه��ای فع��ال در آن ق��رار گیرد .ایمیدرو نیز حمایت های الزم را
در این زمینه به عمل می آورد.
حس��ن خلج طهرانی ،مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع
معدنی و فلزی خلیج فارس در این جلسه با اشاره به اینکه در این
منطقه برنامه های مختلفی برای توس��عه زیرس��اخت ها تدوین
و در س��ال  ۱۴۰۰اجرایی می ش��ود ،گفت :احداث پل دسترسی
از س��ایت قدیم به جدید ،جمع آوری آب های س��طحی ،برق
رسانی سایت  ۶۰۰هکتاری و تکمیل ایستگاه گاز ،از جمله این
برنامه هاس��ت .وی ادامه داد :تکمیل تعمیرات اس��کله ،برون
س��پاری آتش نش��انی با توجه به تخصصی بودن آن ،تس��طیح
سایت توسعه ،گاز رسانی سایت توسعه از محل خط لوله صلح،
رفع مشکل پساب بندرعباس ،عملیات الیروبی اسکله توسعه
اس��کله جدید و احداث مخازن توریع آب در س��ایت توس��عه ،از
دیگر برنامه های مذکور اس��ت .خلج طهرانی با اش��اره به اینکه
کار کارشناسی احداث نیروگاه هنگام در حال انجام است ،گفت:
مصوبه احداث این نیروگاه از ش��ورای تامین اس��تان و کارگروه
توسعه دریافت شده است.
وی افزود :با احداث این نیروگاه ۳۰۰ ،مگاوات برق وارد پست
ش��هید رجایی ش��ود .این نیروگاه  ۱۰۰۰مگاوات برق ظرفیت
دارد .مدیرعام��ل منطق��ه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی
خلیج فارس خاطرنشان کرد :با توجه به افزایش ظرفیت ۲۵۰۰
هکتاری سایت جدید توسعه ،به دنبال سرمایه گذار هستیم.

آب از خليج فارس به استان فارس می رسد
نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی گفت :طرح
انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس و پیش بینی
س��ازوکارهای الزم برای عملیات��ی کردن این برنامه
پیگیری می شود.
جعفر قادری با اشاره به وضعیت استان فارس در بحث
انتق��ال آب خلی��ج فارس ،گفت :جلس��اتی در تهران و
ش��یراز با حضور نخبگان و کارشناس��ان برگزار شد که
در این راس��تا تعدادی از نخبگان مش��خص ش��د که با
احکام صادر شده در استان از ظرفیت این افراد استفاده
شود و ساز و کار الزم برای اجرایی کردن انتقال آب از
خلیج فارس به استان فارس دنبال شود.
وی تصری��ح ک��رد :برای انتق��ال آب از خلیج فارس به
استان فارس  ۳تا مسیر مد نظر داریم .یکی از مسیرها
مس��یر پارس��یان  -المرد و بخشهای داخلی استان و
دیگری مسیر بوشهر به کازرون به بخشهای داخلی
استان است.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
ضمن اینکه برای تأمین آب بخش��های ش��رقی استان
باید از ظرفیت خطوطی که از کرمان میگذرد استفاده
کرده و از آن خطوط انشعاب بگیریم.
ق��ادری ادام��ه داد :همینطور م��ا از آبهای موجود در

اینکه  ۲۷۲هزار و  ۸۸نفر در گلس��تان از این خدمات
بهره مند ش��دند ،اضافه کرد :س��ه هزار و  ۲۳۴تیم در
ای��ن ط��رح فع��ال بوده و  ۸۵هزار و  ۸۸۹مکان را تحت
پوش��ش ق��رار دادند .مدیرعام��ل جمعیت هالل احمر
گلس��تان توضیح داد :طرح ملی ناظران س��المت در
قالب همکاری جوانان ،داوطلبان و امدادگران جمعیت
هالل احمر با بازرسان سالمت محیط و کار در زمینه
کنترل و نظارت بر حسن اجرای پروتکل های بهداشتی
بوده و جهت حفظ سالمت مردم و قطع زنجیره انتقال
ویروس کرونا اجرا شد.
میقانی بیان کرد :در این طرح جوانان و داوطلبان عضو
جمعیت هالل احمر با کارت شناس��ایی معتبر و لباس
فرم سازمان جوانان یا داوطلبان هالل احمر ،به گروه
بهداش��ت محیط محالت کردند و چک لیس��ت هایی
مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی توسط اصناف
و ام��کان مانن��د ادارات ،بانکها ،مدارس ،محل های
تجمع ،بازارها و میادین میوه و تره بار تکمیل کردند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلس��تان با بیان اینکه
اطالعات مبنی بر پایش توسط اعضای داوطلب هالل
احمر در سامانه ناب وارد شد ،گفت :این طرح تمدید شده
و در سال جدید هم تا اردیبهشت ماه ادامه دارد.

اس��تانهای همجوار سهم داریم ،بخشی از حوزههای
آبریز آنها در اس��تان فارس اس��ت و باید از س��هم خود
استفاده و از این آبها هم به استان منتقل کنیم.
وی افزود :س��همی از تنگ س��رخ بشار در کهگیلویه و
بویراحمد داریم که باید از این س��هم اس��تفاده کنیم و
نیاز است که برای انتقال آب از مشارکت شرکتهای
بزرگ و صنعتی استان استفاده کنیم که این ظرفیتها
از قبل وجود دارد.
نماینده ش��یراز در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد:
نباید به کارهای انجام ش��ده قبلی بس��نده کنیم ،بلکه
س��رمایه گذاران دیگری که وجود دارند را باید به این
مجموع��ه اضاف��ه کنی��م و باید عملی��ات اجرایی را با
پیگیری نمایندگان و استانداری دنبال شود.

جلسه  ۵وزیر دولت برای ساماندهی حاشیه نشینی در مشهد
س��تاد ملی بازآفرینی ش��هری پایدار در جلسه فوق العاده امروز
خود با موضوع س��اماندهی حاش��یه مشهد مقدس با حضور پنج
وزیر کابینه دولت دوازدهم  ۴هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص
داد .ب��ه گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازی ،جلس��ه فوق العاده
ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با موضوع ساماندهی حاشیه
نش��ینی در کالنش��هر مش��هد مقدس امروز با حضور وزرای راه
و شهرس��ازی ،فرهنگ و ارش��اد اس��المی ،تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،ورزش و جوانان ،نیرو ،فرمانده نیروی انتظامی کشور،

رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین و استاندار خراسان رضوی
روز دوشنبه  ۲۵اسفند ماه در وزارت راه و شهرسازی به ریاست
محمد اس��المی برگزار ش��د .بنا بر این گزارش از مبلغ کل ۴
هزار میلیارد تومان اعتبار وزارتخانهها و دس��تگاههای اجرایی،
وزارت راه و شهرس��ازی  ۱.۷۰۰میلیارد تومان ظرف دو س��ال
برای س��اماندهی حاشیه ش��هر مشهد هزینه خواهد کرد .ستاد
ملی بازآفرینی ش��هری پایدار در این جلس��ه مصوب کرد که
هر یک از وزارتخانهها و دس��تگاههای اجرایی عضو این س��تاد

سهمش��ان را در س��اماندهی حاشیه شهری مشهد در خصوص
تأمین س��رانههای ورزش��ی ،فرهنگی ،ایجاد اش��تغال ،کاهش
آسیبهای اجتماعی ،اقدامات کالبدی و فاضالب حداکثر ظرف
دو س��ال در قالب تأمین اعتبار در بودجه س��االنه پرداخت کنند.
ام��روز ع��الوه ب��ر حضور پنج وزیر دولت در جلس��ه فوق العاده
س��تاد ملی بازآفرینی ش��هری پایدار فرمان��ده نیروی انتظامی
کش��ور ،رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین و استاندار خراسان
رضوی ،شهردار مشهد و نمایندگان دستگاههای اجرایی دیگر

حضور داشتند .در این جلسه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی
عضو ،گزارش اقدامات انجام ش��ده را در خصوص س��اماندهی
حاش��یه ش��هر مشهد ارائه کردند .بر اساس بند  ۲مصوبه شماره
 ۴۸۶۰۱ /۷۴۹۰۰ه مورخ  ۹۳/۰۷/۰۲س��تاد بازآفرینی ش��هری
در سطح ملی دارای  ۲۱عضو رسمی بوده که به ریاست رئیس
جمهور و نایب رئیس��ی وزیر راه و شهرس��ازی تشکیل میشود.
دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی
شهری) مستقر است.

شهردار همدان:

هیچ مسئله پنهانی از شهروندان همدانی نداریم
همدان  ،انوری  -شهردار همدان گفت :در تمام امور و مسائل
مدیریت ش��هری با مردم ش��فاف بودهایم و در پروژه پل س��ردار
شهید همدانی هیچ پنهانکاری صورت نگرفت.
عباس صوفی صبح امروز در نشست بررسی علل دررفتگی کابل
پل سردار شهید همدانی که به دعوت کانون اتحاد اندیشه ورزان
انقالب اس��المی برگزار ش��د ،اظهار داشت :در بحث پل سردار
شهید همدانی بعضی از دوستان یک طرفه به قاضی رفتند و در
حق مدیریت شهری اجحاف زیادی صورت گرفت.
وی افزود :ش��عار همیش��گی ما در تمام مس��ائل پاسخگویی به
مردم بوده و هیچگاه در مسائل مدیریت شهری پنهانکاری از

شهروندان همدانی نداشتهایم.
ش��هردار همدان با اش��اره به پل س��ردار
شهید همدانی گفت :زمانی که به عنوان
شهردار همدان منصوب شدم پروژه پل
سردار شهید همدانی  ۲۰درصد پیشرفت
داش��ت و از زمان قرارداد این پروژه نیز
تقریب ًا به اتمام رسیده بود.
صوفی خاطرنش��ان کرد :از روزی که بنده بهعنوان ش��هردار
منصوب ش��دم هیچ کوتاهی در پروژه س��ردار ش��هید همدانی
صورت نگرفته و فعال بوده و اولین اولویت ما از ابتدا اتمام این

پروژه بوده است.
وی با بیان اینکه طراحی پروژه پل س��ردار
ش��هید همدانی کابلی بوده است ،بیان کرد:
در زمان��ی ک��ه نیاز بود برای این پروژه کابل
تهیه کنیم هیچ شرکت ایرانی توان ساختن
این کابل را نداشت و به ما اعالم کردند این
کابل باید از خارج تهیه شود.
شهردار همدان عنوان کرد :تهیه کابل برای این پروژه در بهمن
ماه سال گذشته هم با ورود ویروس کرونا به جهان هم زمان شود
و عم ً
ال هشت ماه تمام کارخانههای خارجی تعطیل شدند.

صوفی با بیان اینکه ما حدود یکس��ال درگیر تهیه کابل بودیم،
گفت :قبل از تهیه کابل درگیر خرید نئوپرن بودیم که  ۶یا  ۷ماه
به دلیل تحریمها آزادسازی آن با تأخیر همراه شد.
وی افزود :نکته اصلی چندین برابر شدن هزینههای ساخت این
پروژه بود که با توجه با منابع محدود و مشکالت مالی شهرداری
برای اجرای پروژه ما را درگیر مشکالت فراوان کرد.
شهردار همدان با بیان اینکه طبق برنامهریزی ما میبایست در
بهمن ماه فاز نخست این پروژه افتتاح میشد ،گفت :با افتتاح فاز
نخست  ۸۰درصد ترافیک این منطقه حل میشد اما متأسفانه
در حال کشش کابل به علت طراحی یکی از کابلها در رفت.

خدمات  ۲4ساعته بیمه سرمد به مشتریان در ایام نوروز
مدیرعامل بیمه سرمد گفت :بخش درمان و خودرو و تمامی شعب بیمه سرمد در
سراس��ر کش��ور ،در ایام نوروز به صورت کشیک ،آماده خدمترسانی به مشتریان
خواهن��د ب��ود .به گزارش روابط عمومی بیمه س��رمد ،مهدی مهدوی مدیرعامل
بیمه س��رمد درباره عملکرد این ش��رکت در س��ال  ۱۳۹۹گفت :با وجود مشکالت
اقتصاد و ش��یوع کرونا که فعالیت بنگاههای اقتصادی را با مش��کل مواجه کرده
بود ،با همت نیروهای جوان و متخصص سرمد ،توانستیم تهدیدها را به فرصت
تبدیل کنیم و امس��ال هم مانند س��ال گذش��ته ،یک افزایش  ۶۰درصدی را در
پرتفوی تجربه کردیم .مهدوی افزود :پرتفوی بیمه س��رمد در نیمه اس��فند از مرز  ۱۶هزار میلیارد ریال عبور کرد
و ما توانس��تیم با یک ترکیب پرتفوی متوازن به این مهم دس��ت پیدا کنیم و موفقیتهایمان در س��ال گذش��ته را با
یک برنامهریزی دقیق تکرار کنیم .مدیرعامل بیمه س��رمد با تقدیر و تش��کر از همکارانش گفت :موفقیتهای
س��رمد حاصل یک برنامهریزی دقیق و تالش و کوش��ش تمامی معاونان ،مدیران و کارشناس��ان ش��رکت است که
ب��ا اج��رای دقی��ق برنامهه��ا و همتی که دارند ،به صنعت بیمه ثابت کردهاند که س��رمد برای رس��یدن به اهدافش،
مشکالت اقتصادی و کرونا را هم کنار میزند.

سال  ،14۰۰سال جهش و رشد بانک دی خواهد بود
مدیرعامل بانک دی گفت :سال  ۱۴۰۰سال جهش و رشد قابل توجه بانک دی
اس��ت .برات کریمی در حاش��یه برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده گفت :خدا را
شاکرم که امروز توانستیم افزایش سرمایه بزرگ دو هزار و  ۲۴۳درصدی بانک
دی را به تصویب برس��انیم که در مس��یر رش��د و بالندگی این بانک ارزشآفرین،
بس��یار اثرگ��ذار خواه��د ب��ود .وی با بیان اینکه بر اس��اس مصوبه مجمع عمومی
فوقالعاده ،سرمایه بانک دی از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها و آورده نقدی
سهامداران از  ۶هزار و  ۴۰۰میلیارد ریال به  ۱۵۰هزار میلیارد ریال خواهد رسید،
اظهار داش��ت :بانک دی س��الها با زیان انباش��ته س��نگین مواجه بود و خروج از این زیان ،کار بس��یار دش��واری بود
که خوشبختانه با همت مدیران ارشد بانک و حمایتهای بانک مرکزی ،سازمان بورس و سهامداران ،با مصوبه
امروز مجمع عمومی فوقالعاده ،از شمولیت ماده  ۱۴۱قانون تجارت خارج خواهد شد.
در یک سال گذشته ،بانک دی موفقیتهای چشمگیری را به دست آورده است که از جمله مهمترین آنها میتوان
به کاهش  ۵۰درصدی زیان انباش��ته ،کاهش ۷درصدی قیمت تمامش��ده پول ،افزایش س��یر صعودی درآمدهای
مشاعی و غیرمشاعی بانک ،افزایش یک هزار و  ۱۰۰درصدی سود سرمایهگذاریها و ...اشاره کرد.
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سامانههای بانک صادرات
آماده اجرای قانون جدید چک

زیرس��اختهای الزم
برای کارسازی چکهای
جدید صی��ادی از ابتدای
س��ال  ۱۴۰۰در ش��عب
بانک صادرات ایران آماده
ش��دهوچکهایجدیداز
ابتدایسالآیندهبراساس
قانونجدیدپسازاستعالم
اعتبارصادرکنندهواطمینانازمالکیتش��خصذینفعدرس��امانه
یکپارچه صیاد بانک مرکزی ،در شعب این بانک قابل وصول است.
بر اساس قانون جدید چک ،چکهای صیادی در سال جدید پس از
استعالمهای الزم و اطمینان از مالکیت شخص ذینفع ،در شعب
این بانک قابل وصول است و در صورت کسری موجودی ،مبلغ مورد
کس��ریچکازموجودیس��ایرحسابهایانفرادیریالیصاحب
حساب وصول خواهد شد .ورود چکهای صیادی به عرصه خدمات
بانکداری با وجود ویژگیهای امنیتی متنوع و قابلیت استعالم اعتبار
صادرکننده چک ،موجب کاهش فراوان میزان تخلفات و ریس��ک
معامالت ش��ده و میزان چکهای برگش��تخورده از این منظر ،با
کاهش قابل توجهی همراه بوده اس��ت .مطابق قانون جدید چک،
تمام صادرکنندگان ،انتقالدهندگان و ذینفعان چک ،ملزم به ثبت
مش��خصات چکهای صیادی جدید هنگام ثبت ،تایید و انتقال در
سامانهصیادهستند.دارندگانچکبرگشتیرفعسوءاثرنشدهاجازه
صدور چک جدید و ثبت آن در س��امانه صیاد را ندارند .نام ذینفع
چک باید به طور مشخص نوشته شده و صدور چکهای جدید در
وجه حامل ممنوع است .پشتنویسی چکهای طرح جدید باید از
طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد صورت پذیرد .تمام حسابهای
صادرکننده چک در تمام بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان مبلغ
کسریچکپسازگذشت ۲۴ساعتازثبتغیرقابلپرداختبودن
(ثبتبرگشتچک)بهترتیباعالمیازسویبانکمرکزیمسدود
خواهد ش��د .عدم کفایت موجودی ،عدم امکان تامین وجه چک از
محلس��ایرحس��ابهایصادرکنندهچکدرهمانبانک،نداشتن
انطباقامضا،تشخیصاختالفدرمندرجاتبرگهچک،صدوردستور
عدم پرداخت توسط صادر کننده چک ،بسته بودن حساب جاری به
دستور مرجع قضایی ،قلم خوردگی ،عدم انطباق مندرجات برگه با
مندرجاتثبتش��دهدرس��امانهصیادو...ازجملهمواردیاس��تکه
بانک مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست دارنده چک،
موظفبهثبتغیرقابلپرداختبودنچکدرسامانهیکپارچهبانک
مرک��زی و ص��دور گواهینامه عدم پرداخت با کد رهگیری مطابق
ضوابط قانونی است.

مردم به بانک خوب و نجیب سینا اعتماد دارند

ب��ه وی��ژه در ایام کرونا اس��ت که بال��غ بر دو هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان خالص به این امر اختصاص یافته است.
وی خاطرنش��ان کرد :خداوند بانکدار عالم اس��ت؛ معامله با او
ثواب و پاداش مضاعف به همراه دارد .برای س��ربلندی در دنیا
و آخرت باید نزد خدا س��رمایهگذاری کرد و بر اس��اس س��یره
نب��وی پی��ش رف��ت .در بانکداری و بنیاد داری باید دقت کنیم تا
به بیراهه نرویم.

مهندس فتاح با اش��اره به اینکه آنچه خوبان همه دارند بانک
س��ینا هم��ه یکج��ا دارد افزود :بانک س��ینا در کنار برخورداری
از تم��ام مش��خصات و مولف��ه ه��ای خوب ،بای��د بیش از پیش
موضوع قرضالحس��نه را به عنوان روح بانکداری مورد توجه
قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد :کمکها و صدقات ما همانگونه که خداوند
در قرآن کریم فرموده نباید با منت و اذیت همراه باشد .بنابراین

هم��کاران بان��ک در ارائه خدمت به هموطنان باید نهایت ادب
و احترام را رعایت کنند به ویژه این انتظار از بانک بیحاش��یه
سینا بیشتر است.
رئیس بنیاد مستضعفان با بیان آنکه ما به بانک به چشم قلک
نگاه نمی کنیم ،افزود :نگاه ما به بانک س��ینا به عنوان بانکی
هم��راه و فع��ال در جه��ت تحقق اهداف و ماموریت های میهن
اس��المی و بنیاد مس��تضعفان است و انتظار داریم با ارائه برنامه
کامل و مدون در زمینه قرض الحس��نه ش��اهد درخش��ش این
بانک در سال  ۱۴۰۰باشیم.
وی افزود :مردم به بانک خوب و نجیب سینا اعتماد کرده اند،
لذا حمایت و محافظت از سهام بانک در بورس ضروری است
تا سهامداران متضرر نشوند.
در ادام��ه مدیرعامل بانک س��ینا نیز ضم��ن قدردانی از فعالیت
ها و اقدامات بنیاد مس��تضعفان در حمایت از اقش��ار آس��یب
دیده گفت :این بانک در راس��تای اهداف عالیه نظام اس��المی
و همراس��تا ب��ا ماموری��ت های بنی��اد ،جذب مناب��ع و اعطای
تس��هیالت قرض الحس��نه را از طریق راه اندازی خط کس��ب و
کار قرض الحسنه و ایجاد مدیریت امور بانکداری اسالمی در
دس��تور کار قرار داده و در کنار تعامل با س��ازمان ها و نهادهای
حمایت��ی ،اقدام��ات راهب��ردی در این زمینه ش��امل راه اندازی
ش��ورای عال��ی بانکداری اس��المی و مرکز آم��وزش و ترویج
بانکداری اس��المی برای پیش��برد بهینه این موضوع مهم را نیز
مدنظر قرار داده است.
وی در ادامه به تالش جهت سودآوری بانک اشاره کرد و گفت:
س��ود خالص بانک نس��بت به س��ال قبل از رشد  ۱۵۴درصدی
برخ��وردار ش��ده و مانده مناب��ع بانک نیز در بهمن ماه  ۹۹بیش
از  ۴۰درصد رش��د داش��ته همچنین مانده تسهیالت نیز رشدی
بیش  ۴۵از درصد را نشان می دهد.

بورس

سه عامل ایجاد نوسان بازار سهام از زبان رییس سازمان بورس

بانك و بيمه

اخباركوتاه

مهندس فتاح در دیدار با دکتر ایمانی بیان کرد:

گروه بانک و بیمه:رئیس بنیاد مس��تضعفان انقالب اس��المی به
همراه معاونین اقتصادی ،برنامه ریزی و امور مجامع و مدیران
حراس��ت و حوزه ریاس��ت آن بنیاد در روزهای پایانی س��ال و در
آس��تانه س��ال جدید با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک
سینا دیدار و گفت و گو کردند.
در این دیدار ،مهندس فتاح با تبریک پیش��اپیش س��ال  ۱۴۰۰و
همچنین ایام فرخنده والدت با سعادت سیدالشهدا حضرت امام
حس��ین (ع) ،علمدار کربال حضرت اباالفضل العباس(ع) و نیمه
شعبان که با سال جدید مقارن شده ،گفت :اینکه پایان امسال
هم با والدت با س��عادت حضرت مهدی(عج) مصادف ش��ده را
به فال نیک می گیریم و با تاس��ی به ائمه اطهار ،دعا می کنیم
امسال شاهد رفع مشکالت به ویژه بیماری کرونا باشیم.
رئیس بنیاد مس��تضعفان با بیان آنکه س��ال  ،۹۹س��الی سخت
برای ملت س��رافراز و کش��ور ایران اس��المی بود ،اظهار داشت:
در این س��ال که ش��اهد تداوم تحریم ها و تورم افس��ار گسیخته
بودیم ،بیماری کرونا هم مزید بر علت شد و مردم را با سختی
ها و مش��کالت متعددی همراه س��اخت البته در این مدت بنیاد
مستضعفان سعی کرد با حمایت از کسب و کارها و اقشار آسیب
دیده در جهت کاهش محدودیت ها نقش ایفا کند.
وی اظهار داش��ت :با وجود مش��کالت ،خوش��بختانه مجموعه
بنیاد مستضعفان کارنامه عملکردی مناسبی داشته و تولید زیر
مجموعه ها بیش��تر از برنامه های پیش بینی ش��ده بوده و بهره
وری و کارایی واحدها نیز افزایش یافت.
مهندس فتاح با بیان اینکه لطف الهی بی س��بب ش��امل انسان
نمیشود ،خاطرنشان کرد :باید کار خدایی کنیم و به محرومان
برسیم تا مراتب رضایت خداوند متعال جلب گردد .خوشبختانه
به لطف خدا برنامههای ابتدای س��ال بنیاد مس��تضعفان فراتر از
انتظار محقق شده که قطع ًا برگرفته از خدمات بنیاد به محرومان
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مهدی حاجی غالم سریزدی عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بررسی بازارسرمایه در سال  ۱۳۹۹اظهار کرد :بازار سرمایه
سالی تاریخی و با فراز و نشیب بسیار را در سال  ۱۳۹۹سپری کرد که در آن شاهد صعودی بیسابقه و در ادامه ریزش و اصالح شدید قیمتی بودیم .وی
اضافه کرد :اقبال به بازار سرمایه از طرف عامه مردم که با تشکیل صف های طویل برای گرفتن کد بورسی در اوایل سال همراه بود ،تبلیغات گسترده
در این خصوص ،رشد شدید نرخ ارز برخی از عوامل صعود قابل توجه بازار در ماه های تیر و مرداد بود .به گونه ای که همراه با شکستن پی در پی رکورد
تعداد مشارکت افراد در خرید عرضه های اولیه ،شاهد ثبت باالترین رکوردها در حجم ،ارزش معامالت و میزان شاخص در مرداد ماه بودیم؛ در آن زمان،
تعداد مشارکت در عرضه های اولیه به بیش از  ۵میلیون نفر رسید در حالیکه در نخستین عرضه اولیه سال حدود  ۲میلیون نفر مشارکت داشتند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید دارد سه عامل بر نوسان بازار سهام تاثیرگذار بوده و این عوامل را تشریح کرد .محمدعلی دهقان دهنوی
با حضور در نشست کمیسیون اصل  ۹۰مجلس ،به عوامل صعود و نزول در بازار سهام اشاره کرد و گفت :باید عوامل تاثیر گذار در صعود و نزول بازار
سرمایه را جدا کنیم برخی افراد تالطم در بازار را به یک عامل منتسب می کنند که این خارج شدن از مدار انصاف است .رئیس سازمان بورس و اوراق
بهادار تاکید کرد :عوامل تاثیرگذار بر نوسان شدید بورس را به سه عامل می توان تقسیم کرد ،عامل کالن اقتصادی که مواردی چون رشد نقدینگی و
جهش ناگهانی نرخ ارز و انتظارات فعالین اقتصادی را در دسته نخست قرار داد .دهقان با اشاره به عامل دوم در نوسان بازار سرمایه اظهار داشت :عامل
باز برون زا در کنترل دیگران است و مسائلی مثل قیمت گذاری ،سیاستگذاری ،قانونگذاری و البته اظهار نظر های سیاسی را شامل می شود.

بازدهی بازار سهام به  15۰درصد رسید

اخباركوتاه
شاخص بورس وال استریت فروریخت

همه شاخص های مهم بورس وال استریت ریزش کردند.
در وال اس��تریت همه ش��اخص ها نزولی بودند؛ تا جایی که هر
سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود
بس��ته شدند .ش��اخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۳۳
درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح  ۳۲هزار و ۸۴۵.۶۱
واحد بس��ته ش��د .ش��اخص «اس اند پی  »۵۰۰با  ۰.۱۸درصد
ریزش تا سطح  ۳۹۶۱.۷۰واحدی پایین رفت و دیگر شاخص
مهم بورس��ی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با  ۰.۰۸درصد
کاهش در سطح  ۱۳هزار و  ۴۷۰.۰۲واحدی بسته شد.
در معامالت بازارهای بورس در اروپا ،ش��اخص "فوتس��ی "۱۰۰
ب��ورسلن��دنب��ا ۰.۸درص��دافزایشنس��بتب��هروزقبلودر
س��طح  ۶۸۰۳.۶۱واحد بس��ته شد .شاخص "دکس  "۳۰بورس
فرانکفورت در آلمان با صعود  ۰.۶۶درصدی و ایستادن در سطح
 ۱۴هزار و  ۵۵۷.۸۸واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک
 "۴۰بورس پاریس با پیشروی  ۰.۳۲درصدی در سطح ۶۰۵۵.۴۳
واحد بسته شد .در مادرید شاخص "ایبکس  ۰.۲۶ "۳۵درصد باال
رفت و به  ۸۶۵۷.۷۰واحد رس��ید .در معامالت بورسهای آس��یا،
ش��اخصها عملکرد خوبی داش��تند؛ تا جایی که شاخص "نیک
کی  "۲۲۵بورس توکیو ژاپن با صعود  ۰.۵۲درصدی تا س��طح
 ۲۹هزار و  ۹۲۱.۰۱واحدی باال رفت .ش��اخص "هانگ س��نگ"
بورس هنگکنگ  ۰.۶۷درصد باال رفت و در س��طح  ۲۹هزار و
 ۲۷.۶۹واحد بسته شد .در چین شاخص "شانگهای کامپوزیت"
افزایش  ۰.۸۷درصدی را تجربه کرد و در سطح  ۵۰۷۹.۳۶واحد
بسته شد .در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس "۲۰۰
بورس سیدنی با  ۰.۸درصد صعود و ایستادن در سطح ۶۸۲۷.۱۴
واحدی به کار خود خاتمه داد .در بین دیگر ش��اخصهای مهم
آسیایی ،شاخص " تاپیکس" ژاپن صعودی بود( .معیار محاسبه
تغییرات قیمتی ،ساعت پایانی معامالت روزانه بورس نیویورک
بوده اس��ت ).در بازار طالی س��یاه روند قیمتها نزولی بود .هر
بشکه نفت "وست تگزاس اینتر مدیت" با  ۰.۶درصد کاهش به
 ۶۴.۷۵دالر رس��ید و نفت خام برنت دریای ش��مال با افت ۰.۵۲
درصدی به ازای  ۶۸.۳۸دالر در هر بشکه مبادله شد.
همچنین در بازار فلزات گرانبها ،بهای هر اونس طال با صعود
 ۰.۱درصدی نسبت به روز قبل در سطح  ۱۷۳۱.۴۶دالر معامله
ش��د .هر اونس نقره با کاهش  ۰.۳۷درصدی به ازای ۲۵.۹۷
دالر مبادله شد.

بورس با چراغ سبز سال  99را به پایان برد

گ�روه بورس :ش��اخص کل ب��ورس ارواق بهادار تهران در پایان
معامالت چهارشنبه آخرین روز کاری سال جاری با رشد  ۱۷هزار
و  ۱۸۲واحد به رقم یک میلیون و  ۳۰۷هزار و  ۶۵۷واحد رسید.
ب��ورساوراقبه��ادارته��رانکهدرآخرینهفتهکاریروندروبه
رشد را طی کرد ،دیروز هم در پایان معامالت به عنوان آخرین روز
کاری سال  ۹۹شاخص کل بورس با رشد  ۱۷هزار و  ۱۸۲واحد
به رقم یک میلیون و  ۳۰۷هزار و  ۶۵۷واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با افزایش  ۱۸۶۲واحد به
رقم  ۴۳۹هزار و  ۷۹۵واحد رسید.
ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از  ۵میلیون
و  ۲۲۲هزار میلیارد تومان رس��ید .دیروز معاملهگران در بورس
تهران بیش از  ۱۳میلیارد سهام ،حق تقدم و اوراق مالی در قالب
 ۷۳۰ه��زارنوب��تمعامل��هوب��هارزش ۷۵۲۸میلیاردتوماندادو
ستد کردند.
همچنین در فر ابورس ایران بیش از  ۵۰هزار و  ۷میلیارد تومان
خری��دوف��روشص��ورتگرفتکهعم��دهآنمربوطبهفروش
اوراق تبعی و اوراق دولتی بود که توسط بانکها و صندوقهای
با درآمد ثابت انجام شده ،بنابراین میتوان گفت دیروز در آخرین
روز معامالتی سال جاری بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
شاهد معامله  ۵۷هزار و  ۵۳۵میلیارد تومان بوده است.
روزگذش��تههمهش��اخصهایبورسس��بزبودندکهحکایتاز
رشد همه شاخصها دارد به گونهای که شاخص کل و شاخص
قیمت با معیار وزنی � ارزش��ی  ۱.۳درصد رش��د کردند ،ش��اخص
کل و ش��اخص قیمت با معیار هموزن هر کدام  ۴۳صدم درصد
رشد کردند.

دیروزنمادهایشاخصسازشاملفوالدمبارکه،پتروشیمیخلیج
فارس ،ملی مس ایران ،سرمایه گذاری امید ،پاالیش نفت تهران،
پاالیش نفت اصفهان و مخابرات ایران بودند.
در فراب��ورس ای��ران هم ش��اخص کل در پایان معامالت با ۱۶۲
واحد رش��د به رقم  ۱۷هزار و  ۹۹۰واحد رس��ید .ارزش بازار اول
و دوم فراب��ورس ای��ران بی��ش از یک میلیون و  ۲۳۱هزار میلیارد
تومان رسید.
معاملهگران در فرابورس ایران بیش از  ۲.۶میلیارد س��هام ،حق

تق��دم و اوراق مال��ی در قال��ب  ۳۳۸هزار نوبت معامله و به ارزش
بیش از  ۵۰هزار و  ۷میلیارد تومان داد و ستد کردند که این رقم
البته عمده آن مربوط به خرید اوراق اختیار تبعی است ،اما در نوع
خود بینظیر بوده است.
ارزش هر واحد سرمایهگذاری پاالیش یکم به  ۸۴۶۵توان رسید
که نسبت به نرخ  ۱۰هزار تومانی عرضه اولیه حدود  ۱۶درصد با
زیان همراه اس��ت،در حالی که مدیران دولتی مانند وزیر اقتصاد
قول داده بودند ،این واحدها با  ۳۰درصد تخفیف ارائه میشود و

خریداران پاالیش یکم زیان نخواهند دید.
به هر حال بورس اوراق بهادار تهران فعالیت خود در سال  ۹۹را
هم در حالی به پایان رساند که ابتدای امسال شاخص کل ۵۰۸
هزار واحد بود و االن بعد از کلی فراز و نش��یت به یک میلیون و
 ۳۰۷هزار و  ۶۵۷واحد رسیده که نمایانگر رشد  ۱۵۰درصدی دارد.
یعنی کسانی که پرتفوی مناسب انتخاب کردهاند بازدهی این بازار
در طی یک سال بیش از  ۱۵۰درصد ( ۱.۵برابر) بوده است.
اما در عین حال باید دوباره یادآور شد سرمایه گذاری در بورس از
محل پس انداز و با مطالعه و تحقیق صورت گیرد .از طرفی تعداد
فعاالن بازار سرمایه ایران از حدود  ۲-۳میلیون نفر به حدود ۶۰
میلیون نفر یعنی حدود ۷۵درصد از جمیعت کل کشور رسیده است
که اگر با قوانین مناسب بتوان ماندگاری مردم در بازار سرمایه را
حفظ کرد ،این بهترین فرصت برای افزایش پس اندازهای ملی
و فراهم ش��دن زمینه توس��عه و س��رمایه گذاری کالن در اقتصاد
کشور به شمار میرود.
همچنین سرمایه گذاری در بورس رقیب مهمی برای سفته بازی
در بازارهای دیگر مانند س��که ،دالر و مس��کن به ش��مار میرود.
به هر حال باید قوانین بازار س��رمایه متناس��ب با افزایش وزن
س��رمایهگذاران خ��رد تغییر پیدا کن��د و در عین این که یک بازار
حرفهای و تخصصی برای انجام سرمایهگذاری بزرگ و بازیگران
بزرگ باش��د در عین حال منافع س��رمایهگذاران خرد را هم باید
مدنظر قرا ردهد.
به نظر میرسد الگوی شرکتهای تعاونی سهامی عام که برای
اولین بار به ابتکار جمهوری اسالمی تدوین شده میتواند الگوی
مناسبی برای بازار کنونی سرمایه ایران باشد.

زمان قطعی واریز سود سهام عدالت مشخص نیست

سرنوشت نامعلوم سود سهام عدالت
با وجود انتشار خبری مبنی بر واریز سود سهام عدالت تا روز پنجشنبه ( ۲۸اسفندماه)،
همچن��ان نهای��ی ش��دن ای��ن موضوع در هال��های از ابهام قرار دارد ،زیرا بس��یاری از
شرکتهای سرمایهپذیر هنوز مبالغ مورد نظر را واریز نکردهاند.
بعد از مدتها انتظار ،مشموالن سهام عدالت برای تعیین نهایی زمان واریز سود سال
 ۹۸عدالت ،روز گذشته خبری در برخی از رسانه ها به نقل از «فرهاد دژپسند» وزیر امور

اقتصاد و دارایی در مورد واریز سود سهام عدالت منتشر شد مبنی بر اینکه «از  ۱۰روز
قبل در تالشیم که سود را از شرکتها دریافت کنیم تا قبل از عید سود به سهامداران
پرداخت شود ،سعی میکنیم چهارشنبه و پنجشنبه سود سهام عدالت به حساب افراد
واریز شود ».وی گفته است« :میتوانیم االن نفری ۱۰۰هزار تومان بدهیم اما تالشمان
این است که تا آخر همین هفته به طور کامل پرداخت شود».

این خبر در حالی منتشر شده است که در ابتدای هفته جاری ،مشاور اجرایی سهام عدالت
در شرکت سپرده گذاری مرکزی در گفت و گو با ایرنا اعالم کرده بود :با توجه به عدم
واریز س��ود از س��وی برخی از شرکتهای سرمایهپذیر به حساب شرکت سپردهگذاری
مرکزی ،نمیتوان اعالم کرد که در چند روز مانده به پایان س��ال ،س��ود به حس��اب
مشموالن سهام عدالت پرداخت میشود یا به سال آینده موکول خواهد شد.
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اخباركوتاه
رکود بازار خودرو تا خرداد ماه
ادامه خواهد داشت

یک فعال بازار خودرو از رکود بی سابقه بازار خودرو در روزهای
پایان��ی س��ال خب��ر داد .کاظم محمدی نیکخ��واه در گفتگو با
خبرخودرو اظهار داشت :بازار خودرو در روزهای پایانی سال با
رکود بی سابقه ای مواجه شده است .برخی از خودروهای کف
بازار که از س��وی خودروس��از تحویل داده نش��ده قیمت خود را
حفظ کرده و فروش��نده حاضر به فروش با قیمت کمتر نیس��ت
ام��ا برخ��ی دیگر مانند خودروهای ایران خودرو که مدل ۱۴۰۰
آن نیز به بازار عرضه شده بین  ۵تا  ۱۰درصد افت قیمت داشته
اند .اما آنچه مهم اس��ت قفل بودن بازار اس��ت که موجب ش��ده
خریدار تا زمان ثبات قیمت ارز دس��ت نگه دارد .وی ادامه داد:
بازارهای موازی نیز با رکود مواجه ش��ده اما ش��دت آن در بازار
خودرو بیش��تر اس��ت زیرا بس��یاری از مردم در دو سال گذشته
برای حفظ س��رمایه خود اقدام به خرید خودرو کردند و اکنون
خودروهای زیادی در کف خوابیده که به بازار عرضه می شوند
ام��ا خری��داری ندارد و فروش��نده نیز با همان قیمت حبابی می
فروش��د .البته حباب برای فروش��نده واقعی شکس��ته و خریدار
نیز جرات خرید ندارد .این فعال بازار خودرو درباره آزادس��ازی
قیمت خودروهای کم تیراژ و تاثیر آن بر بازار خودرو در س��ال
آینده گفت :قیمت گذاری در هر بازاری التهاب ایجاد می کند.
آزادسازی قیمت خودروهای پر تیراژ در صورت افزایش تولید
و هماهنگی عرضه و تقاضا در خرید و فروش موثر اس��ت و به
نفع خریدار خواهد بود .بنابراین موثرترین مولفه بر بازار افزایش
تولید و عرضه است و آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ به
تنهایی بر بازار خودرو تاثیری نخواهد گذاشت .نیکخواه درباره
وضعی��ت ب��ازار خودرو در س��ال  ۱۴۰۰عنوان کرد :بازار خودرو
عمال تا  ۲۰فروردین ماه تعطیل اس��ت و پس از آن با آغاز ماه
مب��ارک رمض��ان رکود بازار تا خرداد ماه ادامه خواهد داش��ت.
انتخابات  ۱۴۰۰نیز تاثیری بر بازار ندارد و تا زمان ثبات قیمت
ارز اتفاق جدیدی در بازار نخواهد افتاد.
رشد  7/6درصدی تولید
فوالد خام تا پایان بهمنماه

بررسی آمارهای رسمی وزارت صنعت ،معدن و تجارت حاکی
اس��ت در  ۱۱ماهه امس��ال  ۲۶میلیون و  ۸۸هزار تن فوالد خام
در کشور تولید شد .این آمار در همسنجی با سال گذشته رشد
 ۷.۶درص��دی نش��ان میدهد .به گ��زارش ایرنا از آمارهای یاد
شده ،در این مدت  ۲۲میلیون و  ۹۱۴هزار و  ۸۰۰تن محصوالت
فوالدی تولید شد که نشاندهنده رشد هفت درصدی است .تا
پایان بهمن ماه تولید کاتد مس با رشد  ۱۶.۷درصدی به ۲۶۵
هزار و  ۴۰۰تن ،ش��مش آلومینیوم خالص با رش��د  ۵۴درصدی
به  ۳۹۶هزار و  ۵۰۰تن و تولید آلومینا با افت  ۱.۲درصدی به
 ۲۱۱هزار و  ۴۰۰تن رس��ید .در این مدت ،کارخانجات س��یمان
 ۶۲میلیون و  ۸۸۶هزار و  ۱۰۰تن سیمان تولید کردند .این رقم
در مقایس��ه با مدت مش��ابه پارس��ال رشد  ۱۲.۵درصدی داشته
است .تا پایان بهمنماه ،تولید کنسانتره زغالسنگ  ۱.۹درصد
رش��د ثبت کرد و به یک میلیون و  ۵۳۷هزار و  ۲۰۰تن رس��ید.
همچنین در این مدت ،تولید شیش��ه جام با رش��د  ۲.۴درصدی
به یک میلیون و  ۶۵هزار و  ۹۰۰تن ،ظروف شیشه ای با رشد
نی��م درص��دی به  ۶۶۱هزار و  ۳۰۰تن ،ظروف چینی با کاهش
 ۶.۲درص��دی ب��ه  ۵۱ه��زار  ۲۰۰تن و چینی بهداش��تی با افت
هشت دهم درصدی به  ۱۰۶هزار و  ۸۰۰تن رسید.
کاهش  ۲۱میلیارد دالری حجم تجارت ایران و
ترکیه در  ۸سال

طبق گزارش��ی که اتاق بازرگانی تهران منتظر کرده ،با خروج
آمریکا از برجام و تشدید تحریمها صادرات ایران به ترکیه به
طور بیسابقهای کاهش یافت و در نهایت به یک میلیارد دالر
در سال  ۲۰۲۰رسید .به گزارش ایلنا ،بیشترین میزان تجارت
این دو کشور مربوط به سال  ۲۰۱۲میشود که حدود  ۲۲میلیارد
دالر بوده است .از این میزان حدود  ۱۲میلیارد دالر آن صادرات
ایران به ترکیه و حدود  ۱۰میلیارد دالر آن واردات ایران از این
کشور بوده است .ارزش صادرات ایران به ترکیه از سال ۲۰۱۱
به بعد روند کاهش��ی را طی کرده و از حدود  ۱۲.۵میلیارد دالر
در سال  ۲۰۱۱به  ۴.۷میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۶رسیده؛ پس
از آن ،با امضای برجام روند صادرات ایران به ترکیه کمی قوت
گرفت و در سال  ۲۰۱۷به  ۷.۵میلیارد دالر رسید .با این حال،
با خروج آمریکا از برجام و تش��دید تحریمها صادرات ایران به
ترکی��ه به طور بیس��ابقهای کاه��ش یافت و در نهایت به یک
میلیارد دالر در سال  ۲۰۲۰رسید.
 ۹۰درصد قطعات خودروی شاهین
ساخت داخل است

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اظهار کرد :بیش از  ۹۰درصد
قطعات خودروی شاهین ساخت داخل است .برای  ۷تا  ۸درصد از
قطعاتمجبوربهوارداتهستیمامابرنامهریزیشدهکهآنهاهمدر
سالهای آتی تولید شوند .به گزارش سایپانیوز ،سید جواد سلیمانی
در حاشیه مراسم تحویل اولین خودروهای شاهین به مشتریان در
جم��عخبرن��گاراناظهارکرد:بیشاز ۹۰درصدقطعاتخودروی
ش��اهین س��اخت داخل است .برای ۷تا ۸درصد از قطعات مجبور
بهوارداتهس��تیمامابرنامهریزیش��دهکهآنهاهمدرس��الهای
آتی تولید شوند .وی همچنین افزود :خودروی آریا رونمایی شده
اما ابتدای سال آینده خودروی اطلس را نیز رونمایی خواهیم کرد.
مدیرعاملگروهخودروسازیسایپادرپاسخبهسوالیدرموردبرنامه
برایجایگزینپرایدگفت:وزارتصمتبرنامههایمفصلیدراین
مورد دارد که به طور مشترک با ایران خودرو در حال انجام است و
یک پلتفرم مشترکی طراحی خواهد شد تا با قیمت مناسب به مردم
تحویل داده شود .مقدمات کار شروع شده امیدواریم که نهایی شده
و عملیات اجرایی شروع شود .در مراسم تحویل خودروی شاهین
به طور نمادین این خودرو به سه نفر از مشتریان تحویل داده شد.
عالوه بر آن از اپلیکیشن سایپا هم رونمایی شد.

افزایش یک میلیارد تنی ذخیره منابع معدنی شرکت مس
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت :امسال با تالش کارکنان صنعت
مس یک میلیارد تن ذخیره جدید با عیار متوسط نیم درصد اکتشاف و به داراییهای
برترین شرکت بازار سرمایه کشور اضافه شد .به گزارش ایلنا ،اردشیر سعد محمدی
افزود :امسال موفق به انجام  ۱۰۰هزار متر حفاری اکتشافی شدیم که نسبت به
سال  ۱۳۹۸رشد  ۵۰درصدی و نسبت به سال  ۱۳۹۷رشد  ۲۵۰درصدی داشته
است .وی با بیان اینکه در سال گذشته تقریب ًا نزدیک به  ۷۰هزار متر و در سال
 ۳۹ ،۱۳۹۷هزار و  ۵۰۰متر عملیات حفاری اکتشافی داشتیم ،گفت :خوشبختانه
نتایج ناش��ی از اکتش��افات صورتگرفته بس��یار خوب اس��ت بهطوریکه نزدیک به  ۷۳۰میلیون تن ذخیره جدید با
عیار ۴۸صدم درصد در منطقه «س��ریدون» در اس��تان کرمان اکتش��اف کردیم .س��عدمحمدی ابراز امیدواری کرد
در سال  ۱۴۰۰با گسترش پهنهها و عملیات اکتشافی رکورد بیش از  ۲۰۰هزار متر حفاری را ثبت کنیم و ذخایر
جدیدی را برای کش��ور ارمغان بیاوریم تا رتبه کش��ور را از هفتم جهانی به لحاظ ذخیره به رتبه شش��م ارتقا دهیم.
س��عدمحمدی گفت :یکی از برنامههای ش��رکت مس در کنار رش��د فعالیتهای اکتشافی برنامهریزی برای خرید
تجهیزات جدید و سیس��تمهای س��ختافزاری و نرمافزاری به روز دنیا برای فعالیتهای اکتش��افی اس��ت و خرید
 ۱۵دستگاه جدید حفاری با توانایی اکتشاف در اعماق نهایی شده است.

معدنکار در خام فروشی نقشی ندارد
س��جاد غرقی نایب رئیس کمیس��یون معادن و اتاق بازرگانی گفت :وظیفه معدن
کار؛ اکتشاف و استخراج است و محصول خود را به قیمت رقابتی میفروشد .وی
با بیان اینکه معدن کار در خام فروشی نقشی ندارد افزود :اگر صنایع پایین دستی
رقابتی باشند و کاال را به قیمت بخرند ،معدن کار محصول را به آنها میفروشد،
اما اگر چنین حلقهای وجود نداش��ته باش��د ،معدن کار نباید پاس��خگوی مسألهای
باشد که در آن نقشی ندارد .غرقی گفت :براساس برآوردها ،ذخایر گچ ایران ۹۰۰
میلیون تن تخمین زده شده و براساس این برآورد ۱۰ ،درصد ژیپس دنیا در ایران
وجود دارد .نایب رئیس کمیسیون معادن و اتاق بازرگانی گفت :در پروانه بهره برداری معدن ،میزان ذخایر و بهره
برداری ساالنه مشخص شده است که آمار ساالنه از میزان استخراج را میتوان از آن بدست آورد .غرقی ادامه داد:
راهبردها در زمینه معادن هیچ گاه به سمت اجرا نرفته است و مجموعهای از ذخایر قابل فرآوری که میتواند به
ارزش افزوده تبدیل شود ،جزیرهای کار میکنند .غرقی ادامه داد :بخش اکتشاف و استخراج درباره ژیپس وجود
دارد ،اما حلقههای تکمیل کننده آن برای ایجاد ارزش افزوده مانند بازاریابی و صنایع تکمیلی وجود ندارند .نایب
رئیس کمیسیون معادن و اتاق بازرگانی در پایان افزود :بخش خصوصی معادن؛ خود را با عرضه و تقاضا در بازار
تنظیم میکند و از دولت انتظار ندارد کاری انجام دهد .اجماع در عمل؛ در بخش معدن کاری وجود ندارد.

رئیسکل سازمان توسعه تجارت اعالم کرد:

بازگشت 41میلیارد یورو ارز صادراتی در دوران تحریم

گـروهصنعـتوتجـارت:اگربخشـنامههاوقوانيندسـتو
پاگيری كه در سـال 99صادر شـد و صادركنندگان كشـور را
دچار سـردرگمی و گرفتاریهـای متعدد كرد ،نبودند ،حجم
صادرات ايران عليرغم همه مشـكالت ،بيشتر از مقدار فعلی
بـود .كارشناسـان اقتصادی و فعاالن حـوزه تجارت خارجی
معتقدنـدكـهكاهشحجمصـادرات،بيشازاينكهمربوطبه
شـيوع ويروس كرونا باشـد ،ناشی از خودتحريمی ها و ايجاد
موانع خود ساخته است .در اين ميان برخی معتقدند كه برای
سال  1400سال متفاوتی را در پيش رو خواهيم داشت؛ چراكه
انتخابات رياسـت جمهوری ايران در پيش اسـت و از سـوی
ديگـر ،سياسـت های ارزی كشـور تحت تأثيـر ابالغيه1۷۷
سـتاد هماهنگی اقتصادی دولت ،ممكن است شرايط بهتری
را تجربه كند .از طرف ديگر توسعه ارتباطات ايران با دنيا نيز
محتمـل بـوده و احتمال دارد كه آمريكا به برجام بازگشـته و
تحريمها رفع شود؛ پس سال  1400سالی متفاوت از  99برای
اقتصاد ايران و حوزه صادرات خواهد بود.

سال  ۹۹یک سال منحصر به فرد به شمار میرود؛ چراکه هم
ویروس کووید  ۱۹در حال کنترل است و هم تحریمها و شرایط
س��خت فروش نفت ،رو به بهبود اس��ت؛ بنابراین س��ال آینده را
نس��بت به س��ال  ۹۹س��ال بهتری می تواند باشد؛ اما مشروط به
اینکه موانع خود ساخته و دست و پاگیر در حوزه تجارت خارجی
مرتفع ش��ود .ابالغیه  ۱۷۷س��تاد هماهنگی اقتصاد دولت که به
موضوع بازگش��ت ارز صادراتی و ش��یوههای رفع تعهد ارزی از
یک س��و و موضوع تأمین ارز واردات از س��وی دیگر اشاره دارد،
باید به درس��تی اجرایی ش��ده و کمبودها و نقایص آن برطرف
شود؛ به همین دلیل اگر این اتفاق رخ دهد ،پیشبینی میشود
س��ال  ۱۴۰۰را بتوان ش��اهد بهبود رقم صادرات خواهد بود .در
این میان دغدغه و نگرانی جامعه صادرکنندگان آن اس��ت که
ب��ا توج��ه ب��ه زمزمههایی که مبنی بر کاهش نرخ ارز به اعداد و
ارقامی غیرقابل تصور ش��نیده میش��ود ،دولتمردان رو به نرخ
دستوری ارز آورند .این در حالی است که اگرچه باید ارزش پول
ملی حفظ شود ولی اگر تحریمها برداشته شد و گشایشهایی
در درآمدهای نفتی ایران ایجاد گردد ،نباید سیاست تزریق ارز
ارزان و رانتی را در دستور کار قرار داد تا کاهش تصنعی قیمت
را صورت داد؛ چراکه هم منابع ارزی کش��ور اتالف میش��ود و
هم صادرات با مشکل مواجه گردیده و کاهش مییابد ،ضمن
اینکه در طرف مقابل ،تقاضا برای واردات هم به صورت تصنعی
باال خواهد رفت.

این س��ازمان با اتحادیه اقتصادی اوراس��یا اشاره و تصریح کرد:
برگزاری نشستهای کارشناسی در خصوص توافقنامه تجارت
آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراس��یا نش��ان از عزم این س��ازمان در
پیشبرد اهداف توسعهای کشور دارد .اجرایی شدن موافقتنامه
موق��ت تش��کیل منطق��ه تجارت آزاد که مف��اد آن در چارچوب
قواعد تجارت بینالمللی است ،ضمن آنکه نویدبخش افزایش
چش��مگیر مبادالت تجاری با کش��ورهای عض��و این اتحادیه
خواهد بود ،فضای بسیار مناسبی نیز برای آشنایی هرچه بیشتر
دس��تگاههای اجرایی و تجار با اصول تجارت نوین بینالمللی
فراهم آورده است.
  ۷۰درص���د واردات کااله���ای اساس���ی ب���ا ارز
صادراتی

از اوایل س��ال  ۹۷با آغاز تحریمها و مش��کالت ارزی ،موضوع
پیمانس��پاری ارزی در دس��تورکار دولت قرار گرفت و به دنبال
آن صادرکنندگان موظف به ایفای تعهدات ارزی در یک دوره
زمانی مشخص بر اساس بخشنامههای بانک مرکزی شدند.
در این بین اتاق ایران در واکنش به اجرایی ش��دن این طرح،
انتقادهای خود را در قالب بس��تههای پیش��نهادی با هدف ارائه
راهکارهای مقابله با مشکالت ارزی ،اعالم کرد؛ اما پذیرفته نشد
و در نهایت تنها در روند ایفای تعهدات ارزی ،تسهیالتی از سوی
دولت مورد توجه قرار گرفت .در این بین کمیته اقدام ارزی که
از سوی سازمان توسعه تجارت تشکیل شد نیز بستهای را برای
حل مشکالت صادرکنندگان تهیه کرد و به تصویب دولت رساند
هر چند در این بسته چندان به مشکالت صادرکنندگان پرداخته
نش��ده بود و بیش��تر چگونگی تامین ارز موردنیاز برای واردات
کاالهای اساس��ی و مواد اولیه دیده ش��وده بود .در ادامه بس��ته
دیگری با هدف حل مس��ائلی که پیش روی بخش خصوصی
و تجار قرار داشت ،تهیه شد که علیرغم گذشت حدود دو ماه
و اندی از نهایی شدن آن ،همچنان از سوی دولت به تصویب
نرسیده است.

تداوم سياستهای تنظيم بازاری در وزارت صمت

وزی��ر صنع��ت ،معدن و تجارت ،مهمترین مس��ئولیت
بخ��ش اقتص��ادی دول��ت را تأمین معیش��ت مردم به
خصوص در ش��رایط جنگ اقتصادی کنونی دانس��ت.
به گزارش شاتا ،علیرضا رزمحسینی درخصوص تنظیم
بازار کاالهای کش��اورزی ،افزود :هماهنگی و تعامل
بس��یار خوب��ی میان وزارت صنع��ت ،معدن وتجارت و
وزارت جهاد کش��اورزی وجود دارد که این جلس��ه نیز
به منظور انس��جام بیش��تر برگزار شده است .وی ستاد
تنظیم بازار را هماهنگ کننده دستگاههای مرتبط در
امر تنظیم بازار دانس��ت و ادامه داد :جلس��ات این ستاد
با حضور همه اعضای موثر به صورت منسجم ،منظم
و هفتگی تشکیل می شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه
در ایام عید و مناسبات مختلف به دلیل افزایش تقاضا
هیجان��ات م��ردم در خرید ( خرید هیجانی) نیز بیش��تر

میشود ،گفت :با برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار و
انعقاد جلسات مختلف تخصصی با دستگاههای ذیربط
و انس��جام بین بخش��ی در همین راستا بوده ،هیجانات
بازار مدیریت و تعدیل می کنیم .رزم حس��ینی اضافه
کرد :وزارت صمت نیز با در اختیار داشتن شبکه توزیع ۳
میلیون نفری صنفی ،هماهنگی با شرکت های تعاونی
مختلف اعم از کارکنان ،نیروهای مسلح ،بسیج اصناف،
تشکلها و شبکه های مردم محور کار توزیع را بصورت
مناسب انجام میدهد.
وی با اعالم اینکه از امروز کار توزیع مرغ منجمد نیز
باکیفیت و تناژ مناس��ب آغاز میش��ود ،تصریح کرد:
عرضه مناس��ب مرغ منجمد باعث تعادل در قیمت و
فرونشس��ت هیجانات خرید خواهد ش��د .وزیر صمت
همچنین با تاکید بر اینکه سیاس��ت های تنظیم بازار
تداوم دارد ،بیان کرد :سیاست وزارت صمت وفور کاال
در کش��ور در کنار عرضه مناس��ب اس��ت .رزم حسینی
ب��ا اع��الم اینکه افزایش تولید در اقالم مورد نیاز مردم
در حال انجام است ،گفت :پیش بینی مواد اولیه مورد
نیاز و تس��هیل مقررات و فرآیندها ش��ده اس��ت .وی در
پای��ان تصری��ح کرد :با تمهیدات انجام ش��ده و وفور و
عرضه مناسب ،خرید هیجانی مردم به حداقل ممکن
می رس��د و بازار تثبیت خواهد یافت که هم اکنون نیز
این مورد در حال انجام است.

 آم���ار ارز صادرات���ی برگش���ته ب���ه کش���ور در دوران
تحریم

در این راس��تا حمید زادبوم ،رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت
ایران در پیام نوروزی خود از بازگشت  ۴۱میلیارد و  ۳۰۰میلیون
ی��ورو ارز صادرات��ی ط��ی  ۲۱فروردی��ن  ۹۷تا  ۳۰دی ماه  ۹۹به
چرخه اقتصادی کشور خبر داد و گفت :با همراهی صادرکنندگان
متعهد ،کارشناس��ان زبده و پرتالش س��ازمان توس��عه تجارت
ای��ران ب��ه عن��وان متولی تجارت خارجی کش��ور و با همکاری
دس��تگاههای مرتبط در قالب کمیتۀ اقدام ارزی ،بازگش��ت ارز
حاصل از صادرات در س��ال جاری ش��تاب بیش��تری گرفت .او
همچنین به مشکالت پیش رو ،به ویژه شیوع جهانی ویروس
کرونا اش��اره کرد و گفت :این مس��ائل صادرات غیر نفتی کشور
را دستخوش مخاطراتی کرد به گونهای که در  ۱۱ماهۀ منتهی
به بهمنماه ش��اهد کاهش  ۱۸.۸درصدی صادرات نس��بت به
مدت مش��ابه س��ال گذش��ته بودیم؛ اما از ابتدای سال  ۹۹تدابیر
و رایزنیه��ای م��داوم در خص��وص بازگش��ایی مرزها و انجام
فرآیند صادرات با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی صورت
گرفت .رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به مذاکرات

ب��ا نگاه��ی ب��ه کارنامه تجارت ایران در مجموع  ۱۱ماه س��ال
جاری ۱۳۴ ،میلیون تن کاال به ارزش  ۶۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون
دالر س��طح تجارت ایران بوده که س��هم صادرات  ۱۰۳میلیون
و  ۹۰هزار تن به ارزش  ۳۱میلیارد و ۱۹۸میلیون دالر و س��هم
واردات  ۳۰میلیون و  ۸۱۸هزار تن کاال به ارزش  ۳۴میلیارد و
 ۳۲۱میلیون دالر بوده است .این در حالی است که پیش از این
و در اوایل اس��فندماه رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران گفته
بود  ۷۰درصد واردات کاالهای اساسی و مورد نیاز کشور با ارز
حاصل از صادرات غیرنفتی انجام ش��ده اس��ت .محمد الهوتی
همچنین اعالم کرده بود که در جلسه کارگروه صادرکنندگان
نمونه با حضور صادرکنندگان نمونه کش��وری ،اکثر این افراد
اعالم کردند که با مش��کل تعدد بخش��نامهها و سردرگمیهای
ایجاد ش��ده روبرو هس��تند .صادرکنندگان کش��ور به دلیل تعدد
بخش��نامهها و به دلیل تصمیمهایی که هر ماه و یا هر روزه با
آن مواجهند ،به جای تمرکز بر افزایش تولید و صادرات مجبور
به تمرکز بر رفع موانع خودساخته داخلی هستند .وی ادامه داد:
مشکالت به وجود آمده به قدری عمیق بوده که تجارت کشور
و مخصوص ًا صادرات را تحت تأثیر خود قرار داده است؛ این در
حالیست که امروز صادرکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی
هستند .عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران همچنین گفته بود که
در حال حاضر  ۷۰درصد واردات کاالهای اساسی و مورد نیاز با
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی انجام شده است که این مساله
نشان میدهد علیرغم تمام مشکالت باز هم صادرکنندگان در
صحنه بوده اند اما متأسفانه نگاهها به صادرکنندگان خوشبینانه
نبوده است.

گام جديد برای توسعه خدمات به مصرف كنندگان خودرو
معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل ایدرو در مراسم
رونمایی از پلتفرم جامع خدمات خورویی بسپر گفت :
ارایه خدمات بهتر با استفاده از فناوری های اطالعات
و نوآوری شرکت های دانش بنیان می تواند توانمندی
شرکت های خودرو ساز و بیمه ای را در ارائه خدمات به
مردم افزایش دهد .به گزارش شاتا ،محسن صالحی نیا
افزود :این برنامه نرم افزاری می تواند موجب سهولت،
کاهش هزینه  ،افزایش شفافیت افزایش رضایتمندی
مشتریان و افزایش سرعت و دسترسی بهتر به خدمات
خودرویی شود  .وی با اشاره به همه محدویت های بین
المللی و شرایط سخت کرونایی گفت :با تمام شرایط
 ،تحریم ها و کرونا ،اتفاق های خوبی در صنعت خورو
رقم خورد و توانستیم سال جهش تولید را با تولید قریب
یک میلیون دستگاه خودرو به پایان ببریم.
معاون وزیر صمت افزود :صنعت خودرو کشور با تعهد،
مدیری��ت مطل��وب و اس��تفاده از ظرفیت های داخلی
در حوزه تولید پیش��رو بوده که ش��اهد آن هم افزایش
مناس��ب میزان تولید و عرضه خودرو به بازار اس��ت.
معاون وزیر صمت ،خودروسازی را از جمله محورهای
مه��م توس��عه در صنایع ب��زرگ خواند و گفت :طراحی
و تولید محصوالت جدید با مش��ارکت ش��رکت های
دانش بنیان ،افزایش میزان ساخت داخل برای کاهش
وابس��تگی و افزای��ش کیفی��ت ،خدمات پس از فروش

مناسب و ارتقای استانداردهای روز و تولید موتورهای
کم مصرف س��رفصل های هس��ت که با تعامل مراکز
دان��ش بنیان کش��ور کماکان بای��د در کانون تمرکز و
فعالیت های خودروس��ازان باش��د .در این مراسم علی
آقا محمدی عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام و
فرش��اد مقیمی مدیرعامل شرکت ایران خودرو هم در
س��خنانی بر توس��عه همکاری با ش��رکت های دانش
بنیان تاکید کردند.
پلتفرم جامع خدمات خودرویی بسپر که شرکت ایران
خودرو حامی و شتاب دهنده آن بوده  ،خدماتی یکپارچه
و متمرک��ز در ح��وزه خودرو را به م��ردم ارائه می کند.
براس��اس این گزارش عالوه بر ایران خودرو ،س��ایر
خودروسازان از قبیل گروه سایپا ،مدیران خودرو ،بهمن
و همچنین شرکتهای بیمهای در این پلتفرم حضور
فعال خواهند داشت.

تحریم و کرونا ،صادرات فرش را کاهش داد
وزارت صمت درباره کاهش صادرات فرش دستباف ،اعالم کرد:
تحریم دوره دوم و شیوع ویروس کرونا ،بر پیکره این هنر صنعت
لطمه وارد کرد .بحث تحریم دوره دوم ،بسیار متفاوتتر از دوره
اول برهنر صنعت فرش دس��تباف ایران س��ایه افکند .به طوری
که صادرات جهانی فرش دستباف از یک میلیارد و  ۲۶میلیون
دالر درسال  ۲۰۱۸به یک میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۹کاهش
یافته اس��ت .صادرات فرش دس��تباف ایران با لغو تحریمها بر
اثر برجام در س��ال  ۱۳۹۶به میزان  ۴۲۶میلیون دالر بوده که
با اعمال تحریمهای دور دوم در اواخر سال  ۹۶به میزان ۲۳۸
میلیون دالر در سال  ۱۳۹۷کاهش یافت و در سال  ۹۸به کمترین
میزان خود یعنی  ۷۹میلیون رس��ید .در کنار آن بیماری کووید
 ۱۹عام��ل مضاع��ف دیگری بود ک��ه بر پیکره این هنر صنعت

لطمه وارد نمود .اما نکته حائز اهمیت توجه جدی به آمار تولید
و صادرات فرش دس��تباف در  ۱۰ماه امس��ال که نش��ان دهنده
رشد  ۴.۱۶درصد است که حاکی از رونق بخشهای گوناگون
مرتبط با تولید و عرضه فرش دستباف است.
افزای��ش مهل��ت بازگش��ت ارز از  ۲م��اه ب��ه  ۱۲ماه و اس��تمرار
معافیته��ای مالیات��ی ب��رای کارگاهه��ای فرش دس��تباف
وتصوی��ب کاه��ش نرخ تعرفه واردات ابریش��م از  ۲۶درصد به
 ۲۰درصد و تصویب افزایش  ۲۰درصدی ش��مار بیمهش��دگان
و رس��یدن ای��ن تع��داد ب��ه حدود  ۳۱۳هزار نفر در بودجه س��ال
 ،۱۴۰۰فروش اقس��اطی فرش دس��تباف با همکاری دو بانک
و چن��د صن��دوق اجرایی و انعقاد تفاهمنامهای به همین منظور
در راستای فروش اقساطی و حمایت از زنجیره تأمین با صندوق

کارآفرینی ،تش��کیل کنسرس��یومهای داخلی به منظور توسعه
زیرس��اختهای صادرات و فروش داخلی از طریق ایجاد پایانه
صادراتی فرش دس��تباف و معرفی  ۲۶۰هزار نفر از قالیبافان
به صندوق بیمه روس��تایی و عش��ایر کش��ور که برای نخستین
ب��ار ط��ی تفاهمنامه ای با ش��رکت بیمه ای��ران ،بیمه درمانی و
تکمیلی قالیبافان اجرایی شد از اهم فعالیتهای این مرکز بود
که در این ش��رایط بس��یار سخت اقتصادی برای فرش دستباف
محقق شد.
گفتنی اس��ت برنامههای مرکز ملی فرش ایران حول  ۶محور
توس��عه تولید و تعمیق س��اخت داخل در راس��تای جهش تولید،
توس��عه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات ،توس��عه فناوری و
بهبود بهرهوری در بخش ،مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک

تج��اری ،بهب��ود فضای کس��ب و کار مرتب��ط با بخش صنعت،
معدن و تجارت ،تأمین منابع مالی و توس��عه س��رمایه گذاری و
بالغ بر  ۳۵پروژه در خدمتگزاری به این هنر  -صنعت آس��تین
همت باال برده است.
در پایان ذکر این نکته ضروریست :فرش دستباف ایرانی زاییده
فرهنگ و تمدن ایرانی است و هیچ گاه ضد ارزش نبوده است.
فعالیت بیش از  ۴۸هزار تش��کل ،واحدهای صنفی و اتحادیه،
زیرمجموعه فرش دس��تباف ،که  ۱۰هزار و  ۱۴۰واحد تولیدی
در این حوزه فعالند و افزون بر  ۱۹۱هزار نفر در صنایع جانبی آن
از جمله طراحی ،رفو ،رنگرزی و غیره فعالیت میکنند نشانگر
گس��تردگی و میزان تأثیرگذاری این هنر فاخر ملی در عرصه
اقتصاد و فرهنگ ایران زمین است.

گزارش نهایی سانحه هواپیمای اوکراینی منتشر می شود
رییسسازمانهواپیماییکشوریازانتشارگزارشنهاییسانحههواپیمایاکراینیطی
امروز یا فردا خبر داد .ساعت  ۰۶:۱۸دقیقه صبح روز چهارشنبه  ۱۸دی ماه سال ۱۳۹۸
هواپیمایاوکراینیدرحوالیفرودگاهامامخمینی(ره)سقوطکردومنجربهجانباختن
همه ۱۷۶نفرمسافرانوخدمهپروازیاینهواپیماشدوستادکلنیروهایمسلحاعالم
کرد که این سقوط ناشی از شلیک اشتباه پدافند ایران به سمت این هواپیمای بوئینگ
مدل ۷۳۷- ۸۰۰بودهاست.بررسیاینسانحهوبازخوانیاینجعبهسیاهبهطولانجامید
و طی حدود یکسال اخیر چندین گزارش مقدماتی نیز توسط سازمان هواپیمایی منتشر
شدامابراساساظهاراتتورجدهقانزنگنه-رییسسازمانهواپیماییکشوری-قراربودگزارشنهاییسانحههوایپمای
اوکراینیتاپایانامسالتدوینومنتشرشود.رییسسازمانهواپیماییکشوریبهایسناگفت:همانطورکهپیشازاینهم
گفته بودیم گزارش نهایی سانحه هواپیمای اکراینی امروز یا فردا و تا قبل از به پایان رسیدن سال جاری منتشر شده و در
دسترسعمومقرارخواهدگرفت.زنگنهادامهداد:ازچهارکشوردرگیرسانحههواپیمایاوکراینیتاکنونسهکشورنظرات
خودشان را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه داده اند که نظرات فنی و سازنده ای بوده است و تا پایان مهلت قانونی منتظر
ارائهنظرازسویچهارمینکشورهستیمواگرتاآنزمانچیزیبهدستمانرسد،گزارشنهاییسانحههوایپمایاوکراینی
را تا پایان امسال تدوین و منتشر خواهیم کرد و به سمع و نظر مردم خواهیم رساند.

ممنوعیت ورود مسافران  3۲کشور به ایران
وزیر راه و شهرس��ازی از اعمال محدودیت بر ش��رایط پروازهای عراق خبر داد و
تأکید کرد :دستورالعملهای ستاد ملی مقابله با کرونا همچنان به قوت خود باقی
هستند و هیچ فردی حق صدور بخشنامهای خارج از مصوبات ستاد را ندارد.
محمد اسالمی با یادآوری اینکه بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح
ش��ده اس��ت که هر ش��خصی که میخواهد از کشور خارجی وارد خاک ایران شود
حتم ًا باید تست  PCRمنفی از مراکز معتبر به همراه داشته باشد ،تأکید کرد :این
تصمیم الزامآور اس��ت و اکنون نیز در حال اجرا اس��ت .وی گفت :در حال حاضر
ورود مسافر از  ۳۲کشور از جمله انگلیس به ایران ،چه به صورت مستقیم و چه به صورتی ارتباطی ،ممنوع است
و تمامی پروازها به این کش��ورها لغو ش��دهاند .اس��المی اظهار کرد :با توجه به ش��رایط جدید ،در س��تاد ملی مصوب
ش��د ورود اتباع غیر ایرانی از عراق به کش��ور به مدت دو هفته تعلیق ش��ده و ورود ایرانیهای باالی  ۸س��ال صرفا
با انجام تس��ت مجدد  PCRدر فرودگاه انجام خواهد ش��د .بر این اس��اس ش��رکتهای هواپیمایی تنها مجاز به
بازگرداندن اتباع خود به کشورش��ان هس��تند .وزیر راه و شهرس��ازی ضمن انتقاد از برخی ش��نیدهها مبنی بر صدور
بخش��نامه جدید در حوزه حملونقل هوایی ،تأکید کرد :هیچ ش��خصی حق صدور بخش��نامه ،اظهار نظر و دس��تور
صادر کردن برای حملونقل عمومی خارج از مصوبات ستاد ملی کرونا و قرارگاه عملیاتی را ندارد.

از تابستان سرد بورس تا زمستان داغ سکه؛

پربازدهترینوکمبازدهترینبازارهایسالرابشناسید

گروهگزارش:سال99رابايدسالشگفتیهایاقتصادیناميد،
سـالی كه بازارهای مختلف دچار تنش ها و نوسـانات قيمتی
فراوانی شدند و عده ای از سرمايه گذاری در آنها به سودهای
كالن رسيدند و در مقابل سرمايه بعضی ديگر سوخت شد.

پربازدهترین بازار بهار  ۹۹را باید بازار سرمایه دانست ،به طوری
که در  ۳ماهه ابتدایی سال  ۹۹شاخص کل بورس حدود ۱۴۸
درصد رش��د کرد و س��بب تا سرمایه گذاری و نقدینگی فراوانی
به سمت این بازار روانه شود.
به گزارش خبرآنالین ،بازار دوم سودده در سال  ۹۹را باید بازار
فل��زات گرانبه��ا به ویژه طالی  ۱۸عیار دانس��ت ،به طوری که
در بهار سالی که گذشت این بازار رشد  ۳۱درصدی کرد و نرخ
هر گرم طال از  ۵۹۷هزار تومان در آخر سال  ۹۸در بهار  ۹۹به
 ۷۸۰هزار تومان رس��ید البته این مس��اله را باید به دلیل تقویت
۱۷درص��دی ارزش ان��س جهانی و همچنی��ن تاثیرات نرخ ارز
دانست.در بازار فلزات گرانبها ،مسکوکات نیز روزهای عجیبی
را پش��ت س��ر گذاشتند و حداقل ۳۰درصد بر قیمت سکه امامی
در طول بهار افزوده شد.
بازار پربازده بعدی را باید بازار ارز دانست به طوری که در  ۳ماه
نرخ دالر  ۱۸درصد رشد کرد.
آخرین بازار پر س��ود بهار  ۹۹را باید بازار مس��کن دانس��ت که در
واپسین روزهای اردیبهشت و آغاز خردادماه ،ناگهان ورق قیمت
ها در این بازار برگش��ت و روزانه بر قیمت ملک افزوده ش��د و
در پای��ان به��ار نی��ز در مجموع حدود  ۲۰درصد ارزش قیمت ها
در این بازار باال رفت.
 تابستان سرد بورس تهران

ام��ا تابس��تان  ۹۹را بای��د فص��ل بد بورس نامی��د به طوری که
بازار س��رمایه عقبگرد محس��وس نس��بت به بهار  ۹۹داش��ت و
بازدهی این بازار نس��بت به فصل قبل به میزان قابل توجهی
کاهش یافت.
در  ۵ماه نخست سال  ۹۹حدود  ۹۴هزار میلیارد تومان نقدینگی
از س��وی س��رمایهگذاران خرد به بازار س��رمایه وارد ش��د اما در
شهریورماه بیش از  ۱۲هزار میلیارد تومان پول حقیقی از جریان
دادوستدها در این بازار خارج شد.
البته در  ۶ماهه نخس��ت س��ال ش��اخص کل توانست عملکرد
مثبیت به ثبت برس��اند به طوری ش��اخص کل بازار سرمایه که
در ابتدای فروردین ماه امس��ال روی س��طح  ۵۱۲هزار واحدی
قرار داشت ،پس از فراز و نشیب های فراوان در پایان معامالت
روز پنجشنبه  ۲۷شهریور ماه روی پله یک میلیون و  ۷۰۴هزار
واحدی ایستاد.
در پایان نیمه نخست سال ۴بازار ارز ،سکه ،طال و بورس توانستند
بیشترین بازدهی را به نام خود ثبت کنند.
قیمت س��که در نیمه نخس��ت س��ال  ۹۹تقریبا ۲برابر ش��د و در
روزهای پایانی ش��هریور ماه به  ۱۲میلیون و  ۸۶۰هزار تومان
رس��ید .به طوری که هر عدد س��که بهار آزادی که در آخرین
روزهای سال  ۹۸به نرخ  ۵میلیون و  ۹۰۰هزار تومان داد و ستد
می ش��د در طول  ۶ماه حدود ش��ش میلیون و  ۶۹۰هزار تومان
گرانتر شد بازدهی  ۱۱۸درصدی را در این بازار رقم زد.
وضعیت بازار طال نیز همانند بازار س��که با رش��د همراه بود به
طوری که در پایان نیمه نخس��ت س��ال رش��د  ۱۰۱.۸درصدی
را تجربه کرد .
ط��ال در ابت��دای فروردی��ن ماه  ۹۹با قیم��ت گرمی  ۶۰۲هزار

های��ش در ط��ول این م��دت تاثیرات فراوانی بر س��ایر بازارها
برجا گذاشت.
بر اساس آمارهای رسمی در  ۱۱فروردین ماه  ، ۹۹هر دالر ۱۴
هزار و  ۹.۳تومان ارزش گذاری ش��ده بود اما ش��رایط به گونه
ای پی��ش رف��ت ک��ه در آخرین روز پاییز ه��ر دالر تا  ۲۵هزار و
 ۳۹۶تومان نیز داد و س��تد ش��د و بدین صورت بازده  ۷۰درصد
را از آن خود ساخت .
 میزان بازدهی بازارها در زمستان ۹۹

تومان داد و ستد شد و در پایان شهریور ماه با  ۶۱۳هزار تومان
افزای��ش ب��ه یک میلیون و  ۲۱۵هزار تومان رس��ید که بازدهی
خوبی محسوب می شود.
مهمترین بازار را باید بازار ارز و به ویژه دالر دانست زیرا هرگونه
نوسان در این بازار برسایر بخش ها موثر است ،بررسی ها نشان
می دهد قیمت دالر در واپس��ین روزهای اس��فند  ۹۸حدود ۱۴
هزار و  ۹۰۰تومان بوده و در نیمه نخست سال  ۹۹بارشد ۷۹.۸
درصدی همراه شد و  ۱۱هزار و  ۹۰۰تومان بر نرخ آن افزوده شد
و براساس نرخهای اعالمی صرافی ملی ،قیمت دالر در پایان
هفته آخر شهریور ماه به  ۲۶هزار و  ۸۰۰تومان رسید.
بررس��ی ها نش��ان می دهد در پایان نیمه نخس��ت سال بورس
روزهای سختی را پشت سر گذاشت و سرمایه گذاران در تابستان
با افت ش��اخص و  ...بخش زیادی از س��رمایه خود را از دس��ت
دادند اما اوضاع در سایر بازارها مانند ارز ،سکه و طال خوب بود
و بیشترین افزایش قیمت ها در این بازارها به ثبت رسید.

ک��ه ار ارزش ه��ر س��که تم��ام حدود یک میلی��ون و  ۲۰۰هزار
تومان کاسته شد.
در روزهای آخر تابس��تان برای خرید هر عدد س��که امامی باید
 ۱۳میلی��ون توم��ان و  ۱۴۰ه��زار توم��ان پرداخت می ش��د اما
تح��ت تاثی��ر ری��زش نرخ ها در پایان پاییز  ۹۹با نرخ  ۱۱میلیون
و  ۹۵۹هزار تومان داد و ستد شد.
نرخ هر گرم طالی  ۱۸نیز تحت تاثیر تحوالت انس جهانی و
نوسانات نرخ ارز در پایان پاییز ۷.۱ ۹۹درصد افت کرد به طوری
که قیمت هر گرم طالی  ۱۸عیار که در پایان شهریور ماه یک
میلیون و  ۲۲۵هزار تومان بود در پایان آذر ماه  ۸۸هزار تومان
کاهش یافت و به یک میلیون و  ۱۳۷هزار تومان رس��ید .طال
کمترین میزان افت در بازارها را دالر داشت به طوری که دالر
با بازدهی منفی  ۴.۸درصدی در آخرین روز آذر  ۹۹به نرخ ۲۵
هزار و  ۴۰۰تومان داد و ستد شد.
در حالی که بر اساس آمار صرافی ملی در آخر شهریور ماه ۹۹
هر دالر  ۲۶هزار و  ۷۰۰تومان ارزش گذاری شده بود.

 ۶ماه نخس��ت س��ال را باید توقف روزهای طالیی بازارهای
مختلف شمار آورد زیرا پاییز  ۹۹شرایط به گونه ای پیش رفت
که بازارهای ارز ،طال ،سکه و بورس نتوانستند روند افزایشی خود
را حفظ کنند و همه در سراشیبی کاهش نرخ افتادند.
هیچ یک از بازارهای سرمایه گذاری دالر ،طال ،سکه و بورس
نتوانس��تند در فصل پاییز ارزش خود را حفظ کنند و همه دچار
افت ش��دند .اما بیش��ترین افت ارزش در بازار س��هام و کمترین
آن در بازار ارز رخ داد .در س��ومین فصل امس��ال بازارهای مالی
نتوانس��تند رش��د کنند و بازار س��رمایه نسبت به بازارهای طال و
ارز بیشترین افت شاخص را داشت.
ش��اخص کل بازار س��رمایه در پاییز  ۹۹حدود  ۹.۷درصد افت
کرد .به طوری که در پایان آذر ماه ش��اخص کل روی س��طح
ی��ک میلی��ون و  ۴۳۹ه��زار واح��دی قرار گرف��ت در حالی که
ش��اخص کل در آخر ش��هریور ماه در پله یک میلیون و ۵۹۵
هزار واحدی ایستاده بود.
در پایی��ز رون��د قیم��ت ها در بازار س��که نیز نزولی بود به طوری

 بازدهی  ۹ماهه بازارهای مختلف

 خداحافظی با روزهای طالیی در پاییز ۹۹

نفت برنت در كانال  60دالر ماند

نوسان قيمت نفت در بازار

شاخص های بازار نفت در معامالت روز چهارشنبه تحت
تاثیر نگرانی ها نسبت به وضعیت تقاضا در اروپا و امیدها
نس��بت به بهبود فعالیت پاالیشگاهی در آمریکا تقویت
شد ،مسیرهای متفاوتی پیدا کردند.
بهای معامالت نفت برنت هفت سنت معادل  ۰.۱درصد
کاهش یافت و به  ۶۸دالر و  ۳۲سنت رسید در حالی که
ابتدای معامالت  ۳۲سنت افزایش داشت.
بهای معامالت وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا چهار
سنت افزایش یافت و به  ۶۴دالر و  ۸۴سنت در هر بشکه
رسید.روندمعامالتروزچهارشنبهنوسانیبودوشاخصها
در معامالت بازار آسیایی بین محدوده منفی و مثبت در
تغییر بوده اند .بازار در چند روز گذش��ته که کش��ورهای
اروپایی بیشتری تزریق واکسنهای کووید  ۱۹را به دلیل
نگرانی از عوارض جانبی جدی آنها متوقف کرده اند ،روند

کاهش��ی پیدا کرده اس��ت چرا که اتفاق مذکور به معنای
تاخیر در روند احیای تقاضا قلمداد شده است.
معامالت بازار نفت اکنون به سنگینی نخستین ماههای
بحرانکووید۱۹استوخریدارانوفروشندگاندرتالش
برای پوشش ریسک در برابر نوسان قیمتها هستند.
مایکلمککارتی،استراتژیستارشدبازاردرشرکتسی
امسیمارکتساظهارکرد:نگرانیهانسبتبهتقاضاباکند
شدن روند واکسیناسیون کووید  ۱۹در اروپا ،فضا را منفی
کرده است .تحلیلگران گروه بانکی  ANZدر یادداشتی
نوش��تند :در حالی که تقاضا در هند و آمریکا رش��د کرده،
در اروپا ضعیف مانده است .طبق آمار فدراسیون صنعت
نفت فرانسه ،مصرف سوخت جاده ای در فرانسه در فوریه
 ۱۰.۸درصددرمقایسهبامدتمشابهسالگذشتهکاهش
یافت .اما در یک خبر مثبت برای شاخص نفت آمریکا،
موسسه امریکن پترولیوم روز سه شنبه اعالم کرد ذخایر
نفت آمریکا در هفته منتهی به  ۱۲مارس ،یک میلیون
بشکه کاهش پیدا کرده است .تحلیلگران در نظرسنجی
رویترز رش��د ذخایر به میزان س��ه میلیون بشکه را پیش
بینیکردهبودند.بهگفتهاستفناینس،استراتژیستارشد
بازار در شرکت اکسی کورپ ،بازار سست شده اما پس از
انتشار آماری که کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا
را نشان داد ،سورپرایز خوشایندی داشت.

در پایان  ۹ماهه سال  ۹۹بازدهی بازار سرمایه با توجه به روزهای
خوب آن در بهار سالی که گذشت به  ۱۸۲درصد رسید .
بر اس��اس آمارهای موجود بازدهی قیمت س��که بهار آزادی در
این مدت  ۸۵درصد بود.
ب��ازار ط��الی  ۱۸عیار نیز توانس��ت در جایگاه س��وم بازارهای
پربازده تا  ۹ماهه س��ال  ۹۹بیاس��تد و بازدهی  ۸۴درصدی را
به ثبت برساند.
در این مدت اما بازار مسکن نیز از سایر رقبا عقب نیافتاده بود و
توانست در  ۹ماهه سال  ۹۹بازده ۷۵درصدی را ثبت کند.
گفتنی است متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در فروردین ماه
سال  ۹۹برابر با  ۱۵میلیون و  ۵۴۵هزار و  ۷۰۰تومان گزارش
ش��ده بود که در پایان آذرماه متوس��ط قیمت مس��کن با رشدی
 ۷۵درصدی در مقایس��ه با ابتدای س��ال به  ۲۷میلیون و ۱۹۳
هزار و  ۱۰۰تومان رسید.
آخری��ن ب��ازار پرب��ازده را باید بازار ارز دانس��ت که نوس��ان نرخ

آغاز زمس��تان  ۹۹روزهای ش��گفتی اقتصاد ادامه داش��ت .در
نخس��تین م��اه زمس��تان اکثر بازارهای مه��م مالی ریزش نرخ
را تجرب��ه کردن��د به ط��وری که بورس  ۲۰درصد  ،طال ۱۵.۳۷
درصد ،سکه  ۱۴.۶۵درصد و دالر  ۱۴.۱۷درصد ریزش قیمت
را تجربه کردند.
هر سکه امامی در پایان دی ماه با کاهش یک میلیون و ۷۵۰
ه��زار تومان��ی نس��بت به آذرماه ب��ا رقم  ۱۰میلیون و  ۱۸۸هزار
تومان داد و ستد شد.
ه��ر گ��رم ط��الی  ۱۸عیار در پایان دی با افت  ۱۷۴هزار و ۸۰۰
تومانی نس��بت به آخر آذرماه با قیمت  ۹۶۲هزار و  ۲۰۰تومان
عرضه شد.
ب��ورس در دی م��اه پرچم��دار ریزش ارزش بود و همان طور که
گفته شد ۲۰درصد ریزش را به نام خود ثبت کرد.
ش��اخص کل در ط��ول دی ماه نس��بت به آذرم��اه  ۲۸۸هزار و
 ۴۹۹.۳واحد ریزش کرد و در جایگاه یک میلیون و  ۱۵۰هزار
و  ۶۲۴.۷واحد ایستاد.
بررسی ها نشان میدهد در بهمن  ۹۹بازارهای دالر ،طال ،سکه و
بورس رشد کردند و طال بیشترین سود و بازدهی را به ثبت رساند
و در مقاب��ل ب��ورس ب��ر روند قبلی خود ادامه داد و با وجود مثبت
ش��دن ش��احص کل ،همچنان جایگاه کمترین بازدهی را حفظ
کرد .قیمت طال در آخرین روزهای دی ماه به  ۹۶۲هزار تومان
رسید اما در بهمن ماه طالی  ۱۸عیار رشدی  ۱۸.۵درصدی کرد
و به قیمت یک میلیون و  ۱۴۰هزار تومان رسید.
سکه نیز در بهمن ماه رشد ۱۷.۱درصدی را تجربه کرد و دومین
بازار سودده نیمه زمستان شد.
در بهمن ماه قیمت س��که یک میلیون و  ۷۳۸هزار تومان رش��د
کرد و به  ۱۱میلیون و  ۸۵۷هزار تومان رسید.
دالر در آخرین روز بهمن ماه با نرخ ۲۵هزار و  ۱۷۰تومان داد و
ستد شد این در حالی است که پایان دی هر دالر  ۲۱هزار و ۸۰۰
تومان ارزش گذاری شده بود ،به این ترتیب دالر در بهمن ۹۹
نسبت به دی ماه ،رشدی  ۱۵.۳درصدی را به ثبت رساند .
همان طور که ذکر شد شاخص کل بازار سرمایه در طول بهمن
ماه مثبت بود و بازدهی ۷.۶درصدی داش��ت و با  ۸۸هزار واحد
رشد در جایگاه یک میلیون و  ۲۳۸هزار واحد قرار گرفت.
هنوز تا پایان رس��می اس��فند ماه چند روزی باقی مانده اما باید
گفت تا  ۲۵اس��فند ماه بازدهی بازارهای مختلف س��ال  ۹۹به
شرح زیر بوده است:
بازار دالر بازدهی  ۶۵درصدی ،بازار سکه بازدهی  ۷۵درصدی،
بازار مس��کن بازدهی  ۸۲درصدی و بازار س��رمایه نیز بازدهی
 ۱۴۵درصدی داشته است.
تحت تاثیر ش��رایط عجیب اقتصادی در س��ال  ۹۹نرخ تورم نیز
تا  ۳۴درصد افزایش یافت به طوری این مساله در افزایش نرخ
کاالهای مختلف در کشور مشهود و ملموس بود.

سخنگوی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی :

واريز سهميه بنزين نوروزی منتفی شد
س��خنگوی ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های نفتی
گفت:جایگاه های س��وخت کش��ور همگی در آمادگی
کامل برای س��وخت رس��انی هستند و وضعیت ذخیره
سوخت انبارهای سراسر کشور به ویژه در مناطق شمالی
کشور ،مطلوب است.
فاطم��ه کاه��ی ،س��خنگوی ش��رکت مل��ی پخ��ش
فرآوردههای نفتی با بیان اینکه ساعت  ۲۴روز  ۳۰اسفند
ماه سال  ۹۹سهمیه بنزین خودروها و موتور سیکلت ها
شارژ میشود ،گفت :برای خودروهای سواری شخصی
 ۶۰لیتر و برای موتور سیکلت های شخصی نیز  ۲۵لیتر
بنزین ماهانه شارژ میشود .باقی سهمیههای بنزین نیز
به صورت اعتباری یا عملکردی شارژ میشود.
وی افزود :ش��ارژ س��همیه بنزین تاکسیهای اینترنتی
بر اساس عملکرد آنها که از سوی وزارتخانههای ذی
ربط شان به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ابالغ
میشود ،تأمین میشود .این مقام مسئول درباره سهمیه
بنزین مرسوم نوروزی خودروهای شخصی نیز توضیح
داد :از آنجایی که تخصیص این س��همیه بنزین به هر
حال به عنوان یک مش��وق برای س��فرهای نوروزی به
ش��مار میرفت و با توجه به اینکه در ش��رایط کرونایی
قرار داریم و ستاد ملی مقابله با کرونا موکدا تردد بین
ش��هری را منع میکند و حتی بس��یاری از اس��تانها و

شهرها امکان ورود به آنها ممنوع شده است ،مصوبهای
برای تخصیص این س��همیه نوروزی بنزین به شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی ابالغ نشده است .کاهی
درباره آمادگی جایگاهها و سوخت رسانی به آنها در ایام
نوروز به ویژه نیمه شمالی کشور که بارشهایی را شاهد
هستیم،اظهارداشت:جایگاههایسوختکشورهمگی
در آمادگی کامل برای سوخت رسانی هستند و وضعیت
ذخیره سوخت انبارهای سراسر کشور به ویژه در مناطق
شمالی کشور ،در شرایط مطلوبی هستند.
به گفته این مقام مس��ئول س��تاد بحران ش��رکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی عالوه بر پایش منظم شرایط
س��وخت رس��انی و آب و هوا ،آمادگی کامل دارد تا در
صورت هرگونه تغییر ،نیاز س��وختی مردم را به س��رعت
تأمین کند.
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اخباركوتاه
پیشبینی ثبات قیمت در بازار مسکن

یک فعال حوزه مس��کن با بیان اینکه قیمت تمامش��ده مسکن
همچنان حباب دارد ،گفت :انتظار میرود از سال  ۱۴۰۰تا ،۱۴۰۱
شاهد ثبات قیمتها در بازار مسکن باشیم.
قنبرعلی زنگنه با اشاره به عدم کاهش قیمت مسکن در چند ماه
اخیر ،اظهار کرد :بازار مسکن و معامالت آن در رکودی تورمی
قرار دارد .مصالح ساختمانی از جمله سیمان در چند ماه گذشته
دچ��ار افزایش قیمت ش��دهاند که این خ��ود باعث عدم کاهش
قیمت مسکن است.
وی با اش��اره به احتمال به وجود آمدن ثبات قیمت مس��کن در
س��ال آینده گفت :قیمت مس��کن رش��د خود را کرده است و اگر
اتفاق خاصی از جمله افزایش قیمت مصالح ساختمانی رخ ندهد،
دچار افزایش قیمت در حوزه مسکن نخواهیم شد.
رئیس اتحادیه مش��اورین امالک اهواز افزود :قیمت تمامش��ده
مسکن همچنان حباب دارد و قیمت آن بسیار کمتر از قیمتهایی
است که در بازار اعالم میشود.
وی با اشاره به وضعیت معامالت مسکن در بازار گفت :تا زمانی
که قیمت مس��کن از حالت تورمی خود خارج نش��ود ،دالالن در
بازار مسکن وجود خواهند داشت و در این بازار ،سرمایهگذاری
میکنند.
زنگنه افزود :انتظار میرود از سال  ۱۴۰۰تا  ،۱۴۰۱شاهد ثبات
قیمتها در بازار مسکن باشیم.
دهلی نو برای سومین سال متوالی
آلوده ترین پایتخت جهان شد

گروه سوئیس��ی "آیکیوایر" که یکی از نهادهای ش��ناخته شده
در س��نجش آالیندهها و ذرات مضر تنفس��ی اس��ت در گزارشی
آلودهترین پایتختهای جهان را در سال  ۲۰۲۰میالدی معرفی
کرده است.
"آیکیوای��ر" اع��الم کرد که دهلی نو در س��ال  ۲۰۲۰میالدی
برای س��ومین س��ال متوالی آلوده ترین پایتخت جهان بوده به
لحاظ کیفیت هوا است.
براساس "گزارش کیفیت هوای جهان در  "۲۰۲۰از سوی این
نهاد که داده های  ۱۰۶کشور را جمع آوری کرده ،هند  ۳۵شهر
از  ۵۰شهر آلوده جهان را در خود جای داده است.
با وجود کاهش  ۱۱درصدی میانگین ساالنه سطح  PM۲.۵به
دلیل محدودیت های تردد مرتبط با همه گیری کرونا در سراسر
هند که س��ال گذش��ته اعمال ش��د ،این کشور بعد از بنگالدش و
پاکستان سومین کشور جهان از لحاظ میزان آلودگی هواست.
این یافتهها بر مبنای متوس��ط س��االنه ذرات معلق کمتر از ۲.۵
میکرون به دست آمده است .قرار گرفتن در معرض این ذرات
برای مدت طوالنی ممکن است منجر به بیماریهای کشندهای
نظیر سرطان ریه و بیماریهای قلبی شود.
بنابر گزارش رویترز ،گزارش این گروه نش��ان داده که در س��ال
 ۲۰۲۰میالدی حجم متوسط ذرات معالق (کمتر از  ۲.۵میکرون)
در یک متر مکعب در دهلی نو  ۸۴.۱بود .این رقم بیش از  ۲برابر
پکن است که سال پیش رقمی معادل  ۳۷.۵را ثبت کرده بود و
چهاردهمین شهر آلوده در جهان لقب گرفته بود.
یافتههای این گروه که با مشارکت موسسه تحلیلی "صلح سبز"
جنوب ش��رقی آس��یا انجام ش��ده ،تخمین زده که  ۵۴هزار مرگ
زودرس مرتبط با آلودگی باال در دهلی نو رخ داده است.
در سال  ۲۰۲۰میالدی کشورهای جنوب آسیا بدترین کیفیت
هوا را تجربه کردند.
سال پیش  ۲۰میلیون شهروند دهلی نو که در تابستان به لطف
قرنطینه پاکترین هوا را تنفس میکردند در زمستان و پس از
افزایش آتشس��وزیها در مزارع ایالتهای پنجاب مجبور به
تنفس هوای سمی شدند.
هشدار به متخلفان منابع آبی در ایام نوروز

مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران از فعال بودن  ۴۵اکیپ
گشت و بازرسی شرکت در تعطیالت نوروزی  ۱۴۰۰به منظور
حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی و مقابله با تخلفات
در استان تهران خبر داد.
یوسف رضاپور درباره فعالیت شرکت آب منطقهای تهران در ایام
نوروز اظهار کرد :با اشاره به اهمیت موضوع آب و لزوم حفاظت و
صیانت از سفرههای آب زیرزمینی و منابع آب سطحی ،مهندسی
رودخانه و کنترل و مدیریت سیالبها در استان تهران اکیپهای
گشت و بازرسی همچون گذشته مسئولیت شناسایی و برخورد
قانونی با متخلفان منابع آبی را در تعطیالت نوروزی در دستور
کار خود قرار دادهاند.
رضاپور ادامه داد :بازرسی مداوم ،کنترل و بهرهبرداری از چاههای
موج��ود ،جلوگی��ری از حفر چاههای غی��ر مجاز جدید ،بازدید و
بررسی مسیرهای رودخانه و مسیلها و نیز مکانهای در معرض
خطر س��یالب و تصرفات بس��تر و همچنین اعالم فوری موارد
تخل��ف از مق��ررات قانون توزیع عادالنه آب و آئیننامه اجرایی
آن از وظایف این گروهها است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه بالغ بر  ۴۵اکیپ جهت انجام امور گش��ت و
بازرس��ی ایام نوروزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آبی در
محدوده عملکرد ش��رکت آب منطقهای تهران تجهیز شدهاند،
تصریح کرد :در راستای مدیریت سیالب و رفع نقاط حادثهخیز
و بازهه��ای س��یلگیر رودخانههای اس��تان تهران و همچنین
بهمنظور مدیریت و کنترل سیالب رودخانههای استان تهران،
اقدام��ات مهم��ی در س��ال جاری صورت گرفت��ه که در جهت
جلوگی��ری از س��یالبهای احتمالی در ن��وروز  ۱۴۰۰الیروبی
رودخانهها ،توسط چهار پیمانکار الیروبی انجام خواهد شد.
طبق اعالم وزارت نیرو ،مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران
افزود :یکی از دغدغههای شرکت آب منطقهای تهران رفع نقاط
حادثهخیز در حریم و بس��تر رودخانههای اس��تان تهران بوده و
با توجه به اینکه الیروبی از جمله اقداماتی اس��ت که به هنگام
بارش باران میتواند خطر جاری شدن سیالب را کاهش دهد،
به همین منظور در س��ال آینده نس��بت به تقویت پیمانکاران
الیروبی اقدام خواهد شد.
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سالمت
وزیر بهداشت با اشاره به قدرت سرایت و بیماری زایی
ویروس جهش یافته کرونا و با بیان اینکه موافق سفر
نبودیم و نیستیم ،گفت :سفر یعنی جمعیت سیال و با
سفرها نمیتوانیم استمرار و تشدید طرح محله محور
و خانه به خانه را دنبال کنیم.
به گزارش ایس��نا ،دکتر س��عید نمکی درباره نوروز و
سفرها ،گفت :موضع وزارت بهداشت از روز نخست
مشخصبود.مامطلقاموافقمسافرتنبودیم،نیستیم
و نخواهیم بود .زیرا اوال مولفه جدیدی به نام ویروس
جهش یافته انگلیسی به مولفههای سهمگین قبلی
اضاف��هش��د.عزیزانمطالع��هکنندکه اینویروس
در کش��ورهایی مانند انگلیس ،آلمان ،ایتالیا و دیگر
کش��ورهای اروپایی چه قتل عامی کرد .االن بیش
از یک ماه اس��ت که ویروس در کش��ور می چرخد و
هنوز مرگ های دو رقمی و به ندرت روزهایی مرگ
سه رقمی می بینید .فکر نکنید که نظام بهداشت و
درم��ان انگلی��س که  ۱۸۶۰مرگ را در یک روز ثبت
کرد ،نظام ضعیفی است .اتفاقا نظام بسیار محکمی
است ،اما آهنگ گرفتار کننده این ویروس به شدت

وزير بهداشت هشدار داد:

موافقسفرهاینوروزینیستیم

کردیم که اگر هر کدام
از آنها را بپذیرند فواید
و مزایای مش��خص
خود را دارد و دوس��تان
رنگ بندی ش��ادتر را
پذیرفتند که آبی و زرد
بیشتر و قرمز و نارنجی
کمتری داشت؛ یعنی
هم��ان مولفه قبلی و
بدون مداخله ویروس
موتاس��یون یافت��ه و م��ا هم چون ق��رار بر تبعیت از
فرمای��ش عزیزان در س��تاد داری��م و قرار بر اعمال
و اعالم تک صدایی اس��ت ما خواس��تیم تا عزیزان
همی��ن تصمیم را اعالم کنند؛ گرچه طبق فرمایش
مقام معظم رهبری حد و حدود اعالم محدودیت با

بیش��تر از گامهای��ی
اس��ت که مقتدرترین
نظام های بهداش��تی
و درمان��ی می توانند
بردارند و ببینید که این
عزیزان ما در سراس��ر
کشور چه حماسه ای
خل��ق کردند که هنوز
بعد از یک ماه گردش
ویروس جهش یافته
در کش��ور ،این قتل عام را ندارید.وی اظهار داش��ت:
قرارش��د تا برای س��فرهای نوروزی ما رنگ بندی
را اع��الم کنی��م .دو گزین��ه رنگ بندی بر اس��اس
وضع موجود و رنگ بندی بر مبنای مولفه ویروس
موتاس��یون یافته و از عزیزانم در س��تاد ملی تقاضا

ما اس��ت اما اعمال آن با دیگران اس��ت و ما به دلیل
اعم��ال تک صدایی این را پذیرفتیم.نمکی در ادامه
با اشاره به دید و بازدید های نوروزی گفت  :در مورد
دید و بازدیدهای نوروزی هم لطفا مانند س��ال قبل
به دیدار مجازی و از راه دور بسنده کنید تا پروتکلها
رعایت شود.نمکی تاکید کرد:اما بدانند ما به داللی و
کاسبان تحریم میدان نمیدهیم و از این نمد پوسیده
کاله��ی ب��رای دالالن در نمی آید حداقل تا زمانی
که من اینجا هستم .اما اگر کسی میتواند بهتر از ما
واکس��ن بیاورد و فکر میکند پشت دروازههای این
مملکت کانتیتر یخچال دار پر از واکسن ایستاده اند
و چوب حراج به واکسن خود زدند و ما نمیخریم ،آنها
بروند و واکسن بخرند .اینگونه نیست ،بنده توانمند
ترینتیمرابرایتهیهواکسنگذاشتموواکسنهایی
به دس��تمان میرسد که واکسیناسیون کادر درمان
را آغاز کردیم و به سرعت پیش میرویم و از منایع
معتبر هم واکسن خریدیم و امیدوارم در اسرع وقت تا
پیش از تولید واکسن های خودمان گروههای آسیب
پذیر را واکسینه کنیم.

قاب روز

فوتبال

كسیدرپرسپوليساختالسياقاچاقارزنمیكند
مدیرعام��ل پرس��پولیس با بی��ان اینکه این
باشگاه در مراجع داخلی و بین المللی دارای
 ۹۸پرونده است ،به ارتباط سایتهای شرط
بندی با بعضی از اعضای تیم واکنش نشان
داد.به گزارش مهر ،جعفر سمیعی که هشتم
آبان ماه س��ال  ۱۳۹۹از س��وی هیات مدیره
باش��گاه پرس��پولیس به عن��وان مدیرعامل
انتخاب ش��د.مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
درب��ارهمب��ارزهبافس��ادواقداماتیکهانجام
داده اس��ت تصریح کرد :این موضوع در هر
ارگان و سازمانی بحث خودش را دارد .کسی
در پرسپولیس اختالس یا قاچاق ارز نمیکند.
فساد میتواند در زمینه نقلوانتقاالت یا ورود
داللها به باش��گاه باش��د .کاری به مدیران
گذشته نداریم و در موردش صحبت نمیکنم
ام��ا درب��اره خ��ودم کس��ی نمیتواند چنین
کارهای��ی انجام دهد.او درباره احتمال اتمام

خودرو

خودروی  BMW iXپيش نمايشی از ماشينهای آينده
خودروی  iXش��روع جدیدی را نش��ان میدهد ،ش��روعی که انتظارات
زیادی از شرکت «بی ام و» را رقم میزند.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،شرکت  BMWخودروی تمام الکتریکی آینده خودBMW iX ،
را معرفی کرد و چیزی که مش��خص اس��ت این اس��ت که این ش��رکت
س��ازنده ،با توجه به این مدل و مدلهای آینده ،نقش��ههای خاصی در
ذهن دارد.در حالی که از نظر فنی یک شاس��ی بلند کراس اوور س��ایز
متوسط همان  BMW X۵است ،خودروی کام ً
ال جدید  iXکه به عنوان
یک ( SAVوس��یله نقلیه برای فعالیتهای ورزش��ی) شناخته میشود،
به دنبال تلفیق عملکرد ،کاربرد و آگاهی محیطی است.شرکت بی ام و
میگوید این اولین مدلی اس��ت که به جز جدید بودن ،مبتنی بر "جعبه
ابزار مقیاس پذیر و مدوالر" است که بر اساس آن ،آینده گروه BMW

ساخته خواهد شد؛ بنابراین  iXشروع جدیدی را نشان میدهد ،شروعی
که انتظارات زیادی را از این ماشین و ماشینهای آینده شرکت بی ام و،
رقم میزند.ماشین  BMW iXکه از اواخر سال  ۲۰۲۱عرضه خواهد شد،
با دو گزینه مختلف وارد میدان رقابت میشودBMW iX xDrive۵۰ :

هنر

صدای پای عید

همکاری باکارگزاربرند باشگاهدر اردیبهشت
 ۱۴۰۰گفت :قرارداد با این مجموعه سه ساله
است و قرارداد سال اول در همان اردیبهشت
به پایان میرسد .داریم آن را بررسی میکنیم.
امیدواریمقرارداددوطرفه باشدو بتوانیم باهم
کار را ادامه دهیم .ما بررسی میکنیم و سال
آینده نتیجه آن را بیان خواهیم کرد.سمیعی
دربارهعدمش��فافس��ازیدرخصوصمبلغ
افزایش قرارداد یحیی گل محمدی که باعث
تنش او با مهدی رس��ول پناه و رس��یدن رقم
قرارداد او به  ۱۵میلیارد تومان شد ،گفت :اگر
انتظار دارید رقم قرارداد کادر فنی و بازیکنان
را اعالم کنم باید بگویم این موضوع حرفهای
نیس��ت .اینکه ما چطور توانس��تیم مجدداً با
آنه��ابهتوافقبرس��یمب��هخاطرنتایجیبود
ک��ه ب��ا کادر فنی گرفتیم و هیات مدیره آن را
تصویب کرد.

و  ،BMW iX xDrive۴۰که تا آنجا که ما میدانیم هزینه دومی از ۶۹
هزار پوند (حدود  ۹۵هزار دالر) آغاز میش��ود ،در حالی که قیمت مدل
 xDrive۵۰هنوز اعالم نش��ده اس��ت.اول از همه BMW iX ،قرار است
سازگار با محیط زیستترین ماشین این شرکت باشد .بی ام و میگوید
موتورهای الکتریکی جدید آن ،به جای چرخش سنتی مبتنی بر آهنربا،
از تغذیه انرژی الکتریکی بهره مند میش��وند.البته به نظر نمیرس��د که
ویژگیهای چشمگیر و محیط زیست دوستانه هر دو مدل  iXبه معنای
عملکرد ضعیف در جادهها باشد xDrive۵۰ .مجهز به دو موتور الکتریکی
است که میتوانند بیش از  ۵۰۰اسب بخار نیرو تولید کنند ،به این معنی
که میتواند تنها در  ۵ثانیه ،به سرعت  ۰تا  ۶۲مایل بر ساعت (صفر تا
 ۱۰۰کیلومتر بر ساعت خودمان) برسد.
پليس

هنرمندانتئاترتحتفشاراقتصادیهستند
بازیگر سریال «یوسف پیامبر (ع)»گفت :امسال
پیش��نهادات متفاوتی برای بازی داش��تم ،اما به
واس��طه ادامه شیوع بیماری کرونا هیچکدام از
آنها را قبول نکردم تا همچنان آخرین حضور
همان بازی در سریال «دخترم نرگس» باشد.
مهوش صبرکن در گفتوگو با میزان ،پیرامون
فعالیتهای اخیر خود در عرصه بازیگری گفت:
امسالپیشنهاداتمتفاوتیبرایبازیداشتم،اما
به واسطه ادامه شیوع بیماری کرونا هیچکدام از
آنها را قبول نکردم تا همچنان آخرین حضورم
همان بازی در س��ریال «دخترم نرگس» باشد.
وی با اش��اره به نزدیک ش��دن به نوروز ۱۴۰۰

اف��زود :خوش��حالم که بار دیگ��ر بهاری تازه را
تجربه میکنم ،البته غم زیادی از سال  ۹۹همراه
من و بس��یاری مردم اس��ت ،امیدوارم با آمدن
بهار تازه همه چیز عوض شود ،این بیماری که
ب��ه واق��ع زندگی را ب��رای همه زهر کرده رخت

بربندد تا دوباره بتوانیم نفسی با آرامش بکشیم.
بازیگر س��ریال «یوس��ف پیامبر (ع)» در همین
رابطه تصریح کرد :آرزوی من برای سال آینده
شادکامی و سالمت تمامی ایرانیان است ،سال
 ۹۹به ما نشان داد که بزرگترین موهبت برای
هر فرد سالمتی است ،متاسفانه افراد زیادی را
در سال  ۹۹از دست دادیم و فهمیدیم که آنچه
از م��ا ب��ر ج��ا میماند یادی خ��وب و خاطرهای
نیکو است ،سعی کنیم در سال آتی انسانهای
بهتری باش��یم ،حال که میدانیم عمر انس��ان
چقدر میتواند کوتاه باشد با نوع دوستی و مهر
با همه برخورد کنیم.

جامعه

اسبابكشیدرپايتختممنوعشد
فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعالم کرد که از
پنجشنبه  ۲۸ ،اسفند تا  ۱۵فروردین ماه هرگونه
اسبابکشی و جابجایی اثاثیه در پایتخت بدون
اجازه از کالنتریها ممنوع است.
س��ردار حس��ین رحیمی در گفتوگو با ایس��نا،
درای��ن ب��اره گف��ت :اسبابکش��ی و هرگونه
جابجایی وس��ایل منزل از  ۲۸اس��فند ماه ۹۹
تا  ۱۵فروردین ماه  ۱۴۰۰ممنوع اس��ت و اگر
ش��هروندان بخواهن��د اسبابکش��ی کرده یا
اثاثیهای را جابهجا کنند باید به کالنتری محل
مراجعه و مجوز الزم را دریافت کنند .وی درباره

چگونگ��ی دریافت مج��وز نیز گفت :همانطور
ک��ه گفت��م متقاضیان باید به کالنتری مراجعه
و فرمهای��ی را ک��ه در اختی��ار کالنتریها قرار
دادهایم دریافت و تکمیل کنند تا مجوز مربوطه

برایشان صادر ش��ود.رحیمی درباره تمهیدات
نوروزی پلیس نیز گفت :بیش از  ۲۰هزار نیروی
پلی��س پایتخ��ت در نوروز  ۱۴۰۰در آمادهباش
هستند .طرح نوروزی پلیس در پایتخت از ۲۸
اس��فند آغاز ش��ده و تا  ۱۵فروردین ماه ادامه
خواهد داشت.به گفته وی در اجرای این طرح
عالوه ب��ر آمادهباش پلیسهای پیش��گیری،
آگاه��ی ،راهور و  ...کالنتریها ،کانکسهای
پلیس نیز فعال بوده و  ۱۹۰ایستگاه نوروزی نیز
اقدام به ارائه خدمات شبانه روزی به شهروندان
خواهند کرد.

روانشناسی

چگونه احساس ناخوشايند اهمال كاری را از خود دور كنيم؟
یک روانش��ناس گفت :هنگام انجام فعالیتها
ممکناس��تاحس��اسهایناخوشایندیمانند
ترسازشکستتااضطراببرایشمابهوجودآید.
بدانید که هیچ راه آسانی وجود ندارد ،پس پذیرای
ایناحساسهایناخوشاینداحتمالیباشید.دکتر
پیماندوس��تیدرگفتوگوباایس��نابااش��ارهبه
احساس��ات ناخوشایندی که هنگام انجام کارها
ایجاد میش��وند و تاثیر آن بر اهمال کاری افراد

اظهار کرد :برای مقابله با احساسات ناخوشایندی
که هنگام انجام فعالیتها ایجاد میش��وند باید
فضاییبرایحضورآنهادرذهنتانایجادکنیدودر
عینحالبدونجنگیدنبااینافکارواحساسها،
بهچطورانجامدادنفعالیتهایتانمتمرکزشوید.
این روانشناس اهمال کاری را به معنای به تعویق
انداختن فعالیت ها یا مسئولیت های مهم زندگی
دانست و ادامه داد :اهمال کاری ممکن است به

دالی��ل مختلف��ی روی دهد .برخی از این دالیل
ش��امل ترس از شکس��ت ،اضطراب ،مسئولیت
گریزی و تفکر همه یا هیچ اس��ت ،به طوری که
یا به بهترین ش��کل کاری را انجام می دهم و یا
اگر نمی توانم به بهترین شکل انجام دهم ،اصال
انجام نمی دهم.این روانشناس توصیه کرد :برای
رهاییازاهمالکاری،الزماستبدانیدکهدرحال
حاضر زمان خود را چطور میگذرانید.

آغاز طرح نوروزی پليس در جادهها
رییس پلیس راهور ناجا اعالم کرد که طرح نوروزی
پلی��س راهور در جادههای کش��ور از روزگذش��ته
( ۲۶اس��فندماه) آغاز ش��ده است و تا  ۱۶فروردین
ماه  ۱۴۰۰ادامه خواهد داشت.س��ردار س��یدکمال
هادیانفر در گفتوگو با ایس��نا درباره اجرای طرح
نوروزی پلیس در س��ال  ۱۴۰۰اظهارکرد :امس��ال
طرح نوروزی پلیس بس��یار متفاوت از س��الهای
گذشته برگزار خواهد شد.
در واقع گرچه این طرح اجرا میشود اما با توجه به
شیوع کرونا و پرهیز از سفر ،هدف از اجرای آن ارائه
خدمات و آمادگی برای س��فرهای ضروری است.
وی با بیان اینکه درخواست ما از شهروندان پرهیز
از انجام سفرهای غیرضروری است ،گفت :در حال
حاضر در  ۴۰شهر کشور محدودیت ورود و خروج
ناش��ی از قرارگی��ری در وضعی��ت قرمز و نارنجی
وجود دارد و در  ۹۱درصد شهرها محدودیتی برای
ورود و خروج وجود ندارد و تنها منع تردد ش��بانه

از س��اعت  ۲۱تا  ۳بامداد در تمام ش��هرهای کشور
اجرا میش��ود.رییس پلیس راهور ناجا اضافه کرد:
ب��ا توج��ه به اینکه ناوگان حم��ل و نقل عمومی و
ناوگان باری در جاده ها جابجا می شود و با توجه
به احتمال انجام سفرهای ضروری در کشور پلیس
آمادگی خود را حفظ کرده است و طرح نوروزی از
 ۲۶اس��فند ماه یعنی یک روز بعد از ابالغ وضعیت
س��فر و تردد در کش��ور آغاز ش��ده و تا  ۱۶فروردین
ماه ادامه خواهد داشت.وی ادامه داد :درواقع پلیس
همواره در آمادهباش است و طرحی که همزمان با

آغاز طرح نوروزی به پایان رس��ید ،طرح زمستانی
پلی��س ب��ود .اجرای این طرحها به معنای رفتن به
سفر نیست اما به هرحال باید برای ترددهایی که
به شکل ضروری در جادهها انجام میشود ،حضور
داشته باشیم.
هادیانف��ر ب��ا بی��ان اینکه  ۶۶هزار نیرو از پلیس راه
و راهور ،جمعیت هالل احمر ،س��ازمان اورژانس،
امدادخودروه��ا ،راه��داری و  ...در اجرای این طرح
مش��ارکت دارند ،گفت :گش��تهای ثابت و س��یار
نی��ز فعال هس��تند و  ۶۴فرون��د بالگرد نیز اقدام به
رص��د هوای��ی وضعیت ترافیک��ی و در صورت نیاز
امدادرسانی خواهند کرد .رییس پلیس راهور ناجا
بار دیگر تاکید کرد که ش��هروندان تا حد امکان از
انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و توجه
داشته باشند که در نوروز امسال عالوه برخطر کرونا
که خطری جدی است ،بروز مداخالت جوی نیز از
سوی هواشناسی پیشبینی شده است.

حوادث

«بستههایهديهعيدنوروز»ترفندوسوسهانگيزكالهبردارانمجازی
رئیسمرکزتشخیصوپیشگیریازجرایمسایبری
پلیس فتا ناجا هشدار داد که کالهبرداران سایبری با
ترفند حراجهای آنالین و بستههای هدیه عیدنوروز
در کمین خریداران هس��تند .سرهنگ علیمحمد
رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم
س��ایبری پلی��س فتا ناج��ا در گفتوگو با فارس به
موضوع حراجهای آنالین شب عید پرداخت و اظهار
داشت :مجرمان سایبری با ارائه کاالهای ارزانتر،
قیمته��ای اس��تثنایی و باورنکردنی و طرحهای
وسوس��هانگیز ویژه نوروز ،س��بد کاال ،لباس ،کیف
و کفش ،لوازمخانگی و بستههای هدیه عیدنوروز
اقدام به کالهبرداری از ش��هروندان میکنند .وی

گفت :متأس��فانه بسیاری از شهروندان برای خرید
اینترنت��ی از لینکهای��ی ک��ه در فضای مجازی و
ش��بکههای اجتماعی ب��ا عناوینمختلف قرار داده
ش��ده ،اس��تفاده کرده و بدون بررس��ی بر روی آنها
کلیک کرده و یا از کانالها و صفحات شبکههای

اجتماع��ی اق��دام به خرید کاال میکنند که این کار
باعث گرفتاری آنها در دام کالهبرداران س��ایبری
میش��ود.رئیس مرکز تش��خیص و پیش��گیری از
جرایم س��ایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد :اولین
و مهمترین نکتهای که باید در اس��تفاده از س��ایت
مرجع مدنظر قرار داد نماد اعتماد الکترونیک کسب
و کارهای اینترنتی است؛ بدین صورت میتوانید به
سایت فروشنده اعتماد کنید.سرهنگ رجبی افزود:
فروشگاههایمعتبرمعمو ًالروشهایمتفاوتیبرای
دریافت وجه دارند همچون پرداخت آنالین ،پست و
 ...که میتوانید اقالم مورد نیاز خود را از این طریق
سفارش دهید.

هشدار

پرهيز از تجمع در آرامستانها در پنجشنبه آخر سال
عضو کمیته علمی س��تاد مقابله با کرونا با اش��اره به
افزایشمواردابتالبهاینبیماریدرکشوروهمچنین
در پیش بودن پنجش��نبه آخر س��ال ،گفت :از مردم
میخواهی��م ب��ا قرائت فاتحهای از دور برای عزیز از
دس��ت رفته خود از رفتن به آرامس��تانها خودداری

کنند؛چراکهآثارتجمعدرپنجش��نبهآخرس��الپس
از  ۱۵روز در موارد بستری و پس از یک ماه در موارد
مرگ و میر نمود خواهد یافت .دکتر مسعود مردانی
در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به سه رقمی شدن آمار
فوتیهای کرونا در بعضی روزهای اخیر ،گفت :موارد

جدید بیماری هم در حال افزایش اس��ت؛ اما ش��یوع
بیماریفعالبهش��کلطغیانینیس��تولیافزایش
مالیم در ش��یب موارد ابتال و مرگ و میر را ش��اهد
هستیم .این در حالی است که موارد کرونای جهش
یافته انگلیسی هم رو به افزایش است.

