پنجشنبه  7فروردین 1399
سال بیست و ششم
شماره 7309

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از رشد
 ۸برابری تولید مواد ضدعفونی کننده
و رشــد  ۴برابری تولید ماسک سه الیه
در یک ماه گذشته خبر داد.
رضــا رحمانــی در جلســه ســتاد ملی
مقابلــه بــا کرونــا بــه ریاســت رئیــس
جمهور ،با تشــریح بخشی از عملکرد
ایــن وزارتخانــه در خصــوص تولیــد
و تأمیــن اقــام بهداشــتی مرتبــط بــا
بیماری کرونــا گفت :همچنین در این
مدت بیش از  ۱۹میلیون عدد ماسک،
لباس پزشــکی و تب ســنج وارد کشور
شــد .وی افــزود :در ایــن مــدت تولیــد
ماسک  N۹۵که قبل از شیوع کرونا در
کشــور صفر بوده امروز به بیــش از ۳۱
هزار عدد تولید صنعتی رسیده است
که توســط شــرکتهای دانش بنیان و
وزارت دفاع تولید میشــود همچنین
تولیداتــی نیز در بخــش صنفی وجود
دارد که با جمع آوری آمار آنها ،حجم
تولیدات این بخش نیــز بزودی اعالم
میشــود /.وزارت صنعــت ،معــدن و
تجارت

 ëëبازار سهام در صدر
سالگذشــته طالییتریــن ســال بــرای بازار
ســهام کشــور بــود .دراین ســال ،بــورس اوراق
بهادار تهران رکوردهای بینظیری را درکارنامه
 48ســاله خــود ثبت کــرد .بــاال بــودن بازدهی

دراین بازار به همراه نقدینگی ســنگین کشور و
رکود ســایر بازارها باعث شد تا بورس برخالف
ســالهای قبل در کانون توجه ســرمایهگذاران
قــرار گیرد ،به طوری که دراین ســال نزدیک به
 400هزار کد سهامداری جدید صادر شد.
در آخرین روز کاری ســال گذشــته شاخص
کل بورس با رشد  10هزار و  471واحدی به 512
هزار و  900واحد رســید که نســبت به رقم 178
هزار و  659واحد آخرین روز سال  1397نشان
دهنده رشــد  334هزار و  241واحدی شاخص
است که 187درصد رشد نشان میدهد .از این
نظر بر اســاس آمار فدراســیون جهانی بورس
هــا ( ،)WFEرتبــه دوم در بیــن اعضــای ایــن
فدراســیون و رتبــه اول در منطقــه خاورمیانه و
شــمال آفریقا را بهدست آورد.بدین ترتیب در
سال گذشته ســهامدارانی که از ابتدای سال در
بورس حضور داشــتهاند به طور متوسط بیش
از  180درصد ســود دریافت کردهاند .به اعتقاد
کارشناســان در ســال آینده نیز همچنان شاهد
رونــد صعودی شــاخصهای بــورس خواهیم
بود.درسال گذشته همچنین ارزش معامالت
بورس تهران بیش از 230درصد رشــد کرد .در
این ســال ارزش بورس تهــران نیز بیش از 6.2
برابر شد.
 ëëمسکن دوم شد
س از ســهام ،بازار مسکن با بازدهی 30.5
پ 
درصدی در سال گدشــته دومین بازار پربازده
کشور بوده است .براساس اعالم بانک مرکزی
در اســفند سال گذشــته متوسط قیمت هر متر
مربع واحد مسکونی در شهر تهران 11 ،میلیون
و  30هــزار تومان بوده اســت کــه طبق آخرین
اعــام این بانک در بهمن ماه ســالجاری این
عــدد بــه  14میلیــون و  400هزار تومان رســیده
اســت که نشــان دهنــده رشــد  30.5درصدی
اســت .بــه اعتقــاد کارشناســان بازارمســکن
دراسفند ماه پارسال نیز شاهد افزایش قیمت
بود ،اتفاقی که باعث افزایش بازدهی این بازار
خواهد شد.
گفتنی اســت در بهمن ماه پارســال ،تعداد
معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران،
به  13 .3هزار واحد مســکونی رسید ،که نسبت
بــه ماه قبل و ماه مشــابه ســال قبــل به ترتیب

میزان بازدهی بازارهای پنجگانه در سال 98

شاخص پایان سال 97

بازار

 178659واحد

سهام (بورس)
مسکن

طال(سکه)

 512900واحد

 11میلیون و  30هزار تومان  14میلیون و  400هزار تومان

پول(سپرده بانکی)
ارز(دالر)

شاخص پایان سال 98

 4میلیون و  675هزار تومان  6میلیون و  54هزار تومان
-

 12هزار و  894تومان

 24.1و  42.0درصــد افزایــش نشــان میدهــد.
درایــن مــاه ،متوســط قیمــت خریــد و فروش
یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله
شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی شهر
تهران  144.0میلیون ریال بود که نسبت به ماه
مشــابه ســال قبل  44.4درصد افزایش نشــان
میدهد.
ëëطال سوم شد
بازار ســکه به نمایندگی از بازار طال سومین
بــازار پربــازده ســال  98بــود .درحالــی کــه در
 28اســفند ســال گذشــته هر قطعه سکه تمام
بهــار آزادی  6میلیــون و  54هــزار تومــان بود،
ایــن رقــم در روز پایانــی ســال  1397برابر با 4
میلیــون و  675هــزار تومان گزارش شــده بود.
بدین ترتیب بازدهــی این بازار به  29.4درصد
میرســد .اما طالی  18عیار بازدهی به مراتب
باالتری از ســکه داشــت ،بهطوری که بازده آن
در ســال گذشــته به  40.1درصد میرســد .این
نوع از طال در پایان ســال  1397به ازای هرگرم
 429هزار و  870تومان قیمت داشت که در روز
 28اســفند ســال قبل به 602هزار و  600تومان
رســید .گفتنــی اســت ،رشــد نــرخ ارز در دو ماه
اخیر بــه همراه افزایش قیمــت طالی جهانی
باعث افزایش قیمتها دراین بازار شد.
ëëبازارپول چهارم شد
رکــود ســایر بازارها باعث شــده بود تــا بازار
پــول یــا همــان ســپردههای بانکــی در  9ماهه
امســال به دومین بازار پربازده تبدیل شود ،اما
بعد از آنکه ســایر بازارها با رشد قیمتی همراه
شــد ،بازار پول مانند ســالهای قبل در جایگاه

-

 14هزار و  903تومان

درصد بازدهی
187

30.5

29.4
20

ی ها در سال 1398
ایالم ،رکورددار گران 

15.5

چهارم جدول بازدهی قرار گرفت .با محاســبه
حداکثــر ســود تخصیصــی بــه ســپردههای
بلندمــدت ،ســپردههای بانکــی در کل ســال
گذشــته  20درصد بازدهی برای سپردهگذاران
بــه همــراه داشــته اســت کــه نســبت به ســایر
بازارها کمتر است .البته برخی از صندوقهای
ســرمایهگذاری با درآمد ثابت سود بیشتری در
حد  22درصد پرداخت میکنند.
بــا وجود این در ســال گذشــته شــاهد رشــد
ســپردههای بانکــی در شــبکه بانکــی هســتیم
به طــوری که بیش از  27درصد این ســپردهها
افزایــش یافتــه اســت .بــه طــور معمــول
سرمایهگذارانی که ریسکپذیری کمتری دارند
و بهدنبال دریافت سود ثابتی هستند به سمت
این بازار میروند.
 ëëارز ،آخر شد
درحالــی کــه در بهــار ســال گذشــته ارز
پربازدهتریــن بــازار ســرمایهگذاری کشــور بود،
درپایان این ســال در رتبه آخر نشســته اســت.
بازده متوســط دالر دراین سال به  15.5درصد
میرسد .در پایان سال  1397هر دالر امریکا 12
هزار و  894تومان بود که روز  28اســفند  98به
 14هزار و  903تومان رسید .همانگونه که اشاره
شــد ،افت شــدید قیمتــی در آخرین روز ســال
قبل باعث شد تا ارز کمترین میانگین بازدهی
سال را کسب کند.
یــورو ارز پرطرفــدار دیگــر بــازار امــا بــازده
کمتــری نســبت به دالر داشــت به گونــهای که
بازده آن به 14.2درصد میرسد .نرخ این ارز از
 14هزار و  801تومان سال  97به  16هزار و 903
تومان در آخرین روز سال گذشته رسید.

رئیــس کل بانــک مرکــزی اعــام کــرد :بــا کمــک وزارت خارجه بخشــی از
پولهــای ایــران کــه بــه ناحق توســط امریکا مســدود شــده بــود بتدریج به
کشــور بازمیگردد .عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه هیأت دولت ،گفت:
بانــک مرکزی در این روزها بشــدت فعال اســت که بتوانــد نیازهای مربوط
بــه پیشــگیری و درمــان داروها وتجهیزات پزشــکی درباره ویــروس کرونا را
تــدارک ببینــد .خوشــبختانه در این زمینــه موفق بودهایــم و کارهای خوبی
انجــام دادهایــم .وی افزود :در کنار این اقدامات تأمین کاالهای اساســی به
صورت جدی دنبال میشود و خوشبختانه از این نظر فراوانی کامل داریم.
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد :احتمال آزاد شــدن بخشــی از منابع
مســدود شــده مــا که به ناحق از ســوی امریکا مســدود شــود مــیرود از این
رو امیدواریــم با آزاد شــدن ایــن منابع آنها را برای تأمیــن دارو و تجهیزات
پزشــکی و هــر چیز که مورد اســتفاده مردم اســت بــکار بگیریــم .همتی در
ادامه با بیان اینکه متأســفانه برخی بانکها برداشت اشتباهی از بخشنامه
بانک مرکزی در مورد عدم دریافت اقساط وامهای قرضالحسنه داشتند،
اظهار داشــت :پرداخت و دریافت وامهای قرضالحســنه ماههای اســفند،
فروردین و اردیبهشــت به تعویق افتاده است ،اما متأسفانه برخی بانکها
به دلیل برداشت اشتباهشان از این بخشنامه ،اقساط را از حسابهای مردم
برداشــت کردند ،در حالی که بانک مرکزی روز گذشــته در بخشــنامهای به
صراحت اعالم کرد که اقســاط وامهای قرضالحسنه و پرداخت این وامها
به تعویق افتاده اســت و نباید اقســاطی از مردم دریافت شــود .رئیس کل
بانک مرکزی اظهار داشت :هر بانکی که اقساط را از حساب مردم برداشت
کرده باید این هفته به حســاب مردم بازگرداند ،ضمن آنکه این اقســاط به
ســه ماه پایانی وام قرضالحســنه اضافه خواهد شد .وی به نامگذاری سال
 ۹۹بــه نام «جهش تولید» اشــاره کرد و گفت:در ســال جهــش تولید قطعاً
بانــک مرکــزی کمکهای خوبــی را برای تولید کشــور خواهد داشــت و روز
گذشته نیز مصوبات خوبی در جلسه بانک مرکزی داشتیم/.مهر

مرکز آمار ایران اعالم کرد بیشترین نرخ تورم  12ماهه سال  ۹۸در بین استانهای
ن فارس
کشــور مربوط به اســتان ایالم با  ۴۲درصد و کمترین آن مربوط به اســتا 
با  ۳۰.۷درصد بوده اســت .اما در ماه اســفند  ،1398بیشــترین نرخ تورم ماهانه
خانوارهای کشــور مربوط به استانهای خراســان رضوی و همدان با  ٢,٧درصد
افزایــش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان کهگیلویــه و بویراحمد با
 ٠.٥درصد افزایش اســت .درصد تغییر شــاخص کل نسبت به ماه مشابه سال
قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشــور  ٢٢.٠درصد اســت .بیشترین
نــرخ تــورم نقطه به نقطه مربوط به اســتان هرمــزگان ( ٢٩.٨درصد) و کمترین
آن مربوط به اســتان کردســتان ( ١٥.١درصد) اســت .در اســفند ماه  ١٣٩٨عدد
شــاخص کل برای خانوارهای کشــور ( )١٣٩٥=١٠٠به  ٢٠٠,٥رسید که نسبت به
ماه قبل  ١.٥درصد افزایش نشان می دهد.
ëëتورم اسفند خانوارهای شهری و روستایی
نرخ تورم  12ماهه منتهی به اســفند ماه  ١٣٩٨برای خانوارهای شــهری به
عــدد  ٣٤.٤درصــد و برای خانوارهای روســتایی به عدد  ٣٧.٣درصد رســید.
استان ایالم بیشترین نرخ تورم  12ماهه خانوارهای شهری و روستایی را داشته
است .در اسفند ماه  ١٣٩٨بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط
به اســتان گلســتان با  ٢.٦درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به
اســتان های مازندران  ،چهارمحال و بختیاری و بوشــهر با  ٠.٧درصد افزایش
بوده اســت .همچنین ،بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط
به اســتان همدان با  ٤.٤درصد افزایــش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به
استان کهگیلویه و بویراحمد با  ٠.١درصد کاهش است.
ëëتورم دهکهای هزینهای
بررســی های مرکز آمار نشان می دهد که محدوده تغییرات تورم دوازده
ماهــه در گــروه عمــده «خوراکیهــا ،آشــامیدنیها و دخانیــات» بیــن ٣٩,٨
درصــد برای دهک اول تا  ٤٤.٥درصد برای دهک دهم اســت .همچنین در
مــورد گروه عمده «کاالهای غیر خوراکی و خدمــات» بین  ٢٨.٦درصد برای
دهــک اول تــا  ٣٤.٦درصد بــرای دهک دهم اســت .نرخ تورم کل کشــور در
اسفند ماه  ١٣٩٨برابر  ٣٤,٨درصد است که در دهکهای مختلف هزینهای
در بازه  ٣٣.٩درصد برای دهک اول تا  ٣٦.٦درصد برای دهک دهم نوسان
دارد .بر اســاس اعداد مربوط به تورم در میان دهکهای مختلف هزینهای،
فاصله تورمی دهکها در این ماه به  ٢,٧درصد رســید که نسبت به ماه قبل
( ٢.٦درصد)  ٠.١واحد درصد افزایش داشــته اســت .فاصلــه تورمی در گروه
عمــده «خوراکیها ،آشــامیدنیها و دخانیات» نســبت به مــاه قبل  ١.٠واحد
درصد و در گروه عمده «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل
 ٠.٩واحد درصد کاهش نشان میدهد.

گزارش «ایران» از فروشگاه های عرضه کننده مایحتاج مردم

قائم مقام وزیر صمت  :کاال هست ،مردم به اندازه نیاز خرید کنند
اقتصاد

رشد ۸برابری تولید
موادضدعفونی کننده

در سال گذشته سرمایه گذاران چه بخش هایی
بیشــترین ســود را بردند؟  ،1398سال پرفراز و
نشــیبی بــرای بازارهــای ســرمایهگذاری بــود.
دراین سال بســته به تحوالت داخلی و بیرونی
کــه بر اقتصــاد ایران اثر گذاشــت ،در هــر دوره
زمانی یکــی از بازارهای پنجگانه یعنی ســهام
(بــورس) ،ارز ،طــا ،مســکن و پــول (بانک) در
صدر بازدهی و سودآوری قرار داشتند .درحالی
که در بهار سال گذشته ارز و طال به ترتیب رتبه
اول و دوم بازدهی در میان بازارهای مختلف را
از آن خود کرده بودند و بورس ،مسکن و بانک
بــه ترتیب در جایگاههای بعدی قرار داشــتند،
در  9ماهــه  98بــا تغییــر ایــن جــدول بــورس
پربازدهترین بازار کشــور و بازارپول دومین بازار
سودآور شد و مسکن ،ارز و طال رتبههای بعدی
را به خود اختصاص دادند.
اما درکل در سال  1398یک بار دیگر شاهد
تغییر رتبهبندی بازارها از نظر بازدهی هستیم.
در 12ماهــه ســال  ، 1398بازار ســهام در صدر
بازدهــی بازارها قرار گرفته اســت و پــس از آن
بازار مســکن باالترین بازدهی را داشــته است.
همچنین بازار طال رتبه ســوم جدول ،پول رتبه
چهارم و در انتها بازار ارز قرار گرفته است.
درحالــی که تا  9ماهه ســال قبل بازار طال
رتبههــای انتهایی جدول بازدهــی را بهدلیل
ثبات نســبی کســب کرده بــود ،اما بازگشــت
نوســان بــه ایــن بــازار ،باعث شــد تا یــک بار
دیگــر رتبهبندی بازارها از نظر بازدهی تغییر
کنــد و این بازاربــه جایگاههــای باالتر جدول
برســد ،بــازار ارز نیز یــک روز مانده بــه پایان
ســال  1398با نزدیک شدن به کانال  16هزار
تومــان ،در رتبه چهارم بازدهی قرار داشــت،
امــا افــت نرخ ارز در روز پایانی ســال گذشــته
باعــث شــد تــا ایــن بــازار درانتهــای جــدول
بازدهی قرار گیرد.
ولــی ماننــد شــش مــاه اخیــر بازار ســهام
بیشــترین بازدهــی را برای ســهامداران خود
بــه ارمغــان آورده اســت .نکتــه دیگــر رشــد
بازدهی بازار مســکن اســت کــه در دورههای
زمانــی قبــل در رتبههــای پایین جــدول قرار
داشــت ،اما با افزایش قیمتهــا دراین بازار،
ایــن بــازار به دومیــن بــازار پربازده ســال 98
تبدیل شده اســت .از سوی دیگر در شرایطی
که بهدلیل رکود شدید سایر بازارها ،بازارپول
و ســپردههای بانکی با بــازده ثابت خود در 9
ماهه امســال دومین بازار پربازده کشــور بود،
امــا در  12ماهــه بــه انتهــای جــدول بازدهی
سقوط کرده است.
بنابرایــن در ســال  1398ســرمایه گــذاران
بورسی بیشترین ســود را کسب کرده اند و پس
از آن سرمایه گذاران در بازار مسکن ،طال ،پول
و ارز در رتبه های بعدی قرار دارند.

چــرا قفســه کاالیی برخــی از فروشــگاه های زنجیــره ای
خالی اســت؟ قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در پاســخ به این ســؤال «ایران» گفت« :کشــور با کمبود
کاالیــی مواجه نیســت و تمــام کاالهای اساســی موجود
است ،از اینرو امیدواریم مردم هم بیش از تقاضای خود
خریدنکنند».
روز گذشــته بــرای آنکــه شــرایط عرضــه کاالیــی در
فروشــگاه های زنجیــره ای را مورد پایش قــرار دهیم به
چند فروشگاه رفتیم .فروشگاه های زنجیره ای بزرگ که
از قدیم هم بودند ،شرایط عرضه کاالیی شان کم و بیش
مانند گذشته بود ،البته قفســه هایی در این فروشگاه ها
خالی بود اما متصدیان در حال پر کردن قفسه ها بودند،
در ایــن میان تنها نکته ای که به وضوح قابل رؤیت بود،
محدودیــت عرضه برخی از برندها بــود .این برندها که
پای ثابت فروشــگاه های زنجیــره ای بودند ،کاالی خود
را عرضه نکرده بودند .یکی از کسانی که در حال چیدن
دســتمال کاغذی در یکی از فروشگاه های زنجیره ای در
مرکــز تهران بود به «ایران» ،گفــت« :از آنجا که برخی از
تولیدکننــدگان؛ تولید خود را به ســمت ماســک بردند،
عرضه آنها محدود شده است .از سویی تعطیالت نوروز
هم باعث شــده تا فعالیت کارخانه ها کاهش پیدا کند،
بعد از تعطیالت نوروز تمام برندها بر می گردند».
البته در این فروشگاه برندهای دیگر محصوالت خود
را عرضه کرده بودند و مردم می توانستند از سایر برندها
مایحتاج خود را خریداری کنند.
ëëساعتکاریکشتارگاههاکمشدهاست
گوشت ،مرغ ،حبوب ،روغن و لبنیات در فروشگاه های
بزرگموجودبودولیدراینکاالهاهمتمامبرندها عرضه
گسترده ای نداشتند .در برخی از فروشگاه ها که به عصر
نزدیک می شدند شاید چند بسته گوشت و مرغ ،باقی
می ماند.

یکــی از متصدیــان در بخــش مــواد پروتئینــی بــه
«ایران» گفت«:ما از صبح مرغ و گوشــت را در یخچال
ها می گذاریم اما میزان خرید مردم باال است ،به همین
دلیل غروب ها تعداد بسته های باقی مانده در یخچال
کم می شــود .البته میزان عرضه گوشت قرمز نسبت به
گذشــته کاهش داشته اســت  ،آنطور که ما با خبر شدیم
کشتارگاه ها ساعت کمتری کار می کنند».
امــا فروشــگاه هــای زنجیــره ای محلــی که قــرار بود
جایگزین سوپر مارکت ها شوند ،شرایط خوب و ایده آلی
نداشتند .در این فروشگاه ها برخی از قفسه ها خالی بود.
در برخی از فروشگاه ها حبوب تنوع نداشت و لبنیات کم
بــود ،در برخی دیگر روغــن ،رب گوجه فرنگی و تنقالت
نبود.
ëëمواد شوینده به وفور بود
اما کاالهایی که در فروشگاه های بزرگ و محلی وجود
داشــت و به قول خودشــان مرتب شــارژ می شــد ،مواد
شوینده بود .تولیدکنندگان این حوزه برای عرضه کاال در
بازار ســنگ تمام گذاشــته بودند و مردم در هیچکدام از
مواد شوینده با کم و کسری مواجه نمی شدند.
ëëدرخریدسبقتمیگیرند!
یکــی از متصدیــان فروشــگاه محلــی بــه «ایــران»
گفت«:برای اولین بار اســت که تنقالت بیش از  2الی 3
ساعت در قفسه فروشــگاه ها باقی نمی ماند ،مردم در
خرید چیپس و پفک از هم سبقت می گیرند».
او ادامه داد«:مشکل فروشگاه های زنجیره ای محلی
این اســت کــه عرضه کاالیی به آنها خــوب صورت نمی
گیرد ،کاال موجود است اما پخش کننده ها سرعت عمل
ندارند و از آنجا که انبار ما محدود است نمی توانیم کاالی
زیادی را ذخیره کنیم بدین جهت مردم شاهد کمبود کاال
درفروشگاههایمحلیهستند.فروشگاههای زنجیره ای
بزرگ به خاطر انبارهای وسیعی که دارند به راحتی می

 6نکته

ســخنگوی شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههــای نفتــی گفــت :میــزان
مصــرف بنزیــن در کشــور نســبت بــه
اســفند ماه بیــش از  ۳۰درصد کاهش
داشــته است .فاطمه کاهی با اشاره به
آخرین میزان مصرف بنزین در کشور،
اظهــار کــرد :از  ۲۹اســفند ماه تــا پایان
روز چهارم فروردین متوســط مصرف
بنزین در کشور بیش از  ۴۶میلیون لیتر
در روز بــوده اســت .وی تصریــح کــرد:
بــا توجه به میــزان مصــرف بنزین در
اســفند ماه که حــدود  ۷۰میلیون لیتر
در روز بــوده مــی توان گفــت که اکنون
میزان مصرف کاهش محسوسی پیدا
کــرده اســت .عمــده تریــن دلیــل این
مســأله شــیوع ویروس کرونا و کاهش
تــردد خودروهــا و همچنیــن اجــرای
طــرح مدیریــت مصرف بنزیــن بوده
است/.ایسنا

خبرخوان

مصرف بنزین در کشور ۳۰
درصد کاهش یافت

خبرنگار

تولید

مدیرکلدفترمدیریتبحرانوپدافند
غیرعامــل وزارت نیــرو ،بــا اشــاره بــه
تالش تیمهای عملیاتی آب و برق در
 ۵استان حادث ه دیده از سیالب ،گفت:
در  ۲۴ســاعت ابتدایی ســیل ،بیش از
 ۸۰درصــد خدمات آب و برق مناطق
ســیلزده بــه شــرایط عادی بازگشــته
اســت« .میثم جعفــرزاده» افــزود :در
سیالب رخ داده بر اثر بارشهای اخیر
تعداد پنج اســتان هرمــزگان ،کرمان،
سیستان و بلوچستان ،فارس و بوشهر
درگیر حادثه شــد .در تالش هستیم تا
مشکالت باقیمانده در روستاهای این
 5استان در اسرع وقت برطرف شود/.
ایسنا

سیاوش رضایی

ایسنا

 ۸۰درصد خدمات آب
و برق مناطق سیلزده به
شرایط عادی بازگشت

سهام اول شد ،ارز آخر

بخشی از منابع مسدود شده ایران آزاد میشود

آمار

بانــک مرکــزی نظر تفســیری مجمع
تشخیصمصلحتنظامدرخصوص
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران
شــبکه بانکــی کشــور را ابــاغ کــرد .بر
اساس این بخشنامه ،بدهکاران برای
ارائه درخواســت خود تا پایــان خرداد
 ۹۹فرصــت دارند .بانکها باید ظرف
 ۲ماه پس از درخواست بدهکاران و در
نهایت تا پایان مرداد  ۹۹مانده بدهی
آنان را اعالم کنند .همچنین بدهکاران
برای تســویه نقدی بدهــی خود بدون
ســود مرکب تــا پایــان آذر  ۹۹فرصت
دارند .بر اســاس این بخشــنامه ،کلیه
مهلت های قانونی برای  ۳ماه تمدید
شدهاست/.ایرنا

رییس کل بانک مرکزی :

بانک مرکزی

مهلت تسویه بدهی بانکی
پس از حذف سود مرکب تا
پایان آذر ۹۹
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 ۱.۲میلیون خانوار
معترض به جمع کمک
معیشتیبگیران اضافه شدند

ســخنگوی شناسایی مشــموالن طرح
حمایت معیشتی گفت 19 :میلیون و
 ۱۰۰هزار خانوار بسته معیشتی ماهانه
دریافــت میکننــد .حســین میرزایــی
گفــت :تعهد دادیم به  ۶۰میلیون نفر
بسته معیشــتی پرداخت کنیم ،اما در
حــال حاضر بیــش از  ۶۰میلیــون نفر
کمــک معیشــتی دریافــت میکننــد.
 ۳میلیــون و  ۷۰هزار خانــوار اعتراض
کردنــد کــه از بیــن آنها یــک میلیون و
 ۱۷۶هزار خانوار اعتراضشان پذیرفته
شد و به لیست اضافه شدند .براساس
ایــن گــزارش ،در مجمــوع  ۴میلیــون
و  ۳۰۰هــزار نفر به لیســت مشــموالن
اضافه شدند و معوقات را نیز دریافت
کردند /.صدا و سیما
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-1درقرنطینهکسبوکارهاییتعطیلخواهندبودکهدرمعیشتوزندگیروزمرهمردمتأثیری
ندارندوخللیایجادنمیکنند
-2تولیدکنندگانکاالهایضروریبهصورتویژهدرحالفعالیتهستند
-3دولتهیچمحدودیتیبرایمراکزعرضهکاالهایضروریمردمایجادنخواهدکرد
-4برخیازکامیوندارانحاضرنیستنددرصفهایطوالنیبرایتبسنجیبایستند
 -5مشــکل فروشــگاه های زنجیره ای محلی این اســت که عرضه کاالیی به آنها خوب صورت
نمیگیرد،کاالموجوداستاماپخشکنندههاسرعتعملندارند
 -6کشور با کمبود کاال مواجه نیســت و تمام کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم با سرعت تأمین
میشود

توانند کاالی ذخیره شــده خود را در قفســه ها بچینند».
در فروشگاه های بزرگ زمانی که قفسه تنقالت ( پفک،
چیپــس ،کیک ،بیســکویت و )...کم می شــد ،مســئوالن
غرفه ها با سرعت آن را پر می کردند و همین امر کمک
مــی کرد تــا مردم ولــع خرید پیــدا نکنند ،حتــی در کنار
قفسه ها کارتن تنقالت بود تا مردم با خیال راحت خرید
کنند .اما در فروشــگاه های محلی وقتی قفسه ای خالی
می شــد ،جای آن ُپر نمی شــد و همین امر خریداران را
نگران می کرد و آنها تصور می کردند که کشور با کمبود
کاال مواجه شده است .نکته دیگری که در فروشگاه گردی
قابل مشاهده بود ،خریدهای گسترده مردم بود .برخی
از مردم با خریدهای وسیع خود این نگرانی را ایجاد می
کردنــد که مبــادا کاالیی کم خواهد شــد .این افــراد از هر
کاالیی بیش از  10بســته خرید می کردند و باز هم نگران
بودند که کم و کســری نیاورند .چرخ های لبریز آنها دل
کسانی که خرید معقول می کردند را خالی می کرد.
ëëکشورباکمبودکاالمواجهنیست
حســین مدرس خیابانی ،قائم مقــام وزیر صنعت،
معــدن و تجــارت در پاســخ بــه این ســؤال که آیا کشــور

شاهد کمبود کاالیی است و یا وضعیت عرضه با مشکل
مواجه شده که قفسه برخی از فروشگاه ها خالی است؟
به «ایران» گفت«:اول از همه باید تأکید کنم ،که کشور با
کمبود کاال مواجه نیست و تمام کاالهای اساسی و مورد
نیاز مردم با سرعت تأمین می شود .اما احتمال دارد که
کاالرســانی در مراکز عرضه با مشکالتی مواجه باشد که
البته این امر در مورد کاالهای ضروری و مورد نیاز مردم
نیســت .به هر ترتیب شــیوع ویروس کرونا ناخودآگاه بر
عرضــه کاالهای غیر ضرور اثر اندکی گذاشــته اســت که
البته با گذراز تعصیالت نوروز این چالش نیز حل خواهد
شد».
او ادامــه داد«:کمبــود کاال به صورت عمومی را قبول
ندارم چرا که عرضه در فروشگاه های زنجیره ای بزرگ
که به صورت متناوب رصد می شــود ،مناسب است ،ما
شاهد هیچ نوع کمبود کاالی ضروری مردم نیستیم».
10ëëبرابرنیازخریدنکنید
قائم مقام وزیر صنعت ،معــدن و تجارت گفت«:از
مــردم مــی خواهیم تقاضــا و مصرف شــان را مدیریت
کنند 5 ،تا  10برابر نیاز خرید کردن ،در این شرایط درست

نیست».
او خاطرنشــان کرد«:یکی از دالیلی که باعث شــده
کاالرســانی بــه فروشــگاه هــا بــه نحــو مطلــوب انجام
نشــود ،بحــث لجســتیک و جــاده هــا اســت چــرا کــه
برخــی از کامیــون داران حاضــر نیســتند در صف های
طوالنی برای تب سنجی بایستند ،این مشکل به زودی
حل خواهد شــد ».مــدرس خیابانی گفت«:اگر شــرایط
قرنطینه در کشــور ســختگیرانه تر شــود ،مردم مطمئن
باشند که محدودیت ها مشمول مایحتاج آنها نخواهد
شد .دولت هیچ محدودیتی برای مراکز عرضه کاالهای
ضــروری مردم ایجــاد نخواهد کرد ،بدیــن جهت تمام
فروشــگاه های مواد غذایی ،نانوایی ها ،پمپ بنزین ها،
خدمات فنی و مراکز تعمیرات باز خواهد بود».
ëëتولیدکنندگانبهصورتویژهکارمیکنند
او تأکید کرد«:از تولیدکنندگان مواد شوینده ،ماسک
و ســایر تولیدکننــدگان کاالهای ضروری خواســته شــده
شــیفت کاری خــود را افزایــش دهنــد تــا مــردم بــا
کمبود کاالیی مواجه نشــوند ،از ســویی تمام کاالهای
ضروری بدون هیچ محدودیتی وارد کشــور می شــود
و در ایــن میــان ســازمان بنــادر و گمــرک همــکاری
خیلی خوبی دارند .با این توضیح فعالیت های مربوط
به تولید و واردات کاالهای اساســی بــه صورت ویژه
دنبال می شود».
مدرس خیابانی افزود«:در قرنطینه کسب و کارهایی
تعطیــل خواهنــد بود که در معیشــت و زندگــی روزمره
مردم تأثیری ندارند و خللی ایجاد نمی کنند».
او گفــت«:در شــرایط عــادی معمــوالً کارخانــه هــا
بخصوص شویندگان از  25اسفند تعطیل می کردند اما
به تشکل آنها ابالغ شد که در نوروز  99به صورت خاص
و ویــژه فعالیت کنند تا مــردم به راحتی خریدهای خود
را انجام دهند».

