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معاون وزیر نیرو در گفتوگو با «ایران» از جدیدترین
وضعیت سدهای کشور میگوید

«ایران» گزارش میدهد

بارش  15درصد نیاز آبی کشور
در  3روز

 13اقدام فوری کرونازدایی

در صفحات بعدی بخوانید

فروشگاه گردی
با ماسک و دستکش
 ...داستان تیتر

اینروزهاکارشبکههایماهوارهای
شــده یک نمایش تکــراری .طرف
به عنــوان شــهروند خبرنگار یک
موبایل دســتش گرفته است و به
محض اینکه قفسه یک فروشگاه
از کاال خالــی میشــود تصویــر
میگیــرد و از طریــق شــبکههای
ماهوارهای منتشر میشود .با این
محــور که هیــچ کاالیــی در تهران
نیست .قفســه فروشگاهها خالی
است،مردمهمهچیزراخریدهاند
و بردهاند و ســایرین جا ماندهاند.
عدهای هــم که به خاطــر بیماری
کرونــا در خانــه نشســتهاند تصور
میکننــد فروشــگاه خالــی از
کاال اســت از یــک رقابــت دور
ماندهانــد .البتــه ایــن واقعیــت
را نمیتــوان انــکار کرد کــه برخی
از افــراد جامعــه با خریــد بیش از
انــدازه نیــاز زمینه کاهــش عرضه
و افزایــش قیمتهــا را فراهــم
کردهانــد .مشــاهدت خبرنــگار ما
نشانمیدهدباوجوداینکهقفس
فروشــگاهها پــر از کاال اســت امــا
مردم بیــش از نیاز خرید میکنند.

ابزارهای مالی به مثابه
تسلیحات نظامی

دعوای میان امریکا و ترکیه در ســال گذشته ،پرده
از راز مهمــی برداشــت .ترکیــه؛ یکــی از مهمترین
همپیمانان ناتو در ســالهای گذشــته ،بر سر یکی
از موضوعــات مهــم منطقهای به مشــکل خورد و
دونالد ترامپ ،این کشور را تهدید به تحریم کرد .دیری نپایید که ارزش
پول ملی ترکیه در این نزاع لفظی ،به شدت کاهش یافت و نسبت لیر
به دالر شــدیداً افزایشــی شــد .هر چند مدتی بعد این دو کشــور بر سر
موضوع اختالفی ،کنار آمدند و قضیه خاتمه یافت اما مکانیسم افت
ارزش پولی ترکیه در این گیرودارها ،قدرت دولت ایاالت متحده در باال
و پایین کردن مهمترین شــاخصههای پولی یک کشور را به رخ کشید.
ماجرایی که در روســیه دوران یلتســین ،تایلند ،کره جنوبی ،آرژانتین،
چین ،شــیلی ،برزیل ،کلمبیا ،ونزوئال ،ایران و دیگر کشــورهای جهان،
به خوبی تکرار این ماجراســت .سالحسازی از ابزارهای مالی ،عنوانی
اســت که در چند سال گذشته به این نوع از عملکردها و تخاصمهای
دولت ایاالت متحده اطالق میشود .عنوانی که با فروپاشی برتن وودز
آغاز شد اما در افشای اسناد ویکی لیکس ،توجه رسانههای جهان را به
خود مشغول کرد.

هزینه ساخت

4100
میلیارد

ایرنا

خبرنگار «ایران» از شیوه خرید مردم در روزهای اسفندماه گزارش میدهد

مرجان اسالمی فر
خبرنگار

احتکار نکنید

برش

انواع محصوالت لبنی ،انواع سسها ،تخم مرغ و سبزیجات
تازه(پلــو ،آش ،قورمه) هم شــرایط کامالً ایده آلی داشــتند
و بــه هیچ عنــوان مردم در این بخــش خریدهای احتکاری
نمیکردند .در نتیجه باید گفت که وضعیت فروشگاههای

اینجــا هم کمبــود کاال رخ میدهــد! او گفت:
هــر چه به مــردم میگفتیم انبار ما پر اســت
هیچکس گوش نمیداد!
ëëبهانهبهتولیدکنندگانندهید
صبــح روز گذشــته ایــن فروشــگاه روال
عــادی داشــت ،بهنظــر ما علــت اصلی که
باعث شــد بازار و فروشــگاهها با کمبود کاال
روبهرو نباشــند ،آماده بــاش دولت و تمام
واحدهــای تولیــدی بــرای شــب عیــد بود.
همزمانی کرونا و شب عید سبب شد تا بازار
با شــوک جدید مواجه نشــود .اگر مدیریت
مصرف و خرید در بیــن خانوادهها صورت
نگیــرد کرونا هم بهانهای خواهد شــد برای
برخــی تولیدکننــدگان کــه بخواهند قیمت
محصــوالت خود را افزایش دهند .در ادامه
گزارش ما را که به ســه فروشگاه زنجیرهای
سرک کشیدیم بخوانید.
ëëخبریازدستکشیکبارمصرفنبود
در تمام فروشگاههایی که ما رفتیم ،خبری از
دستکش یکبار مصرف نبود ،اما غرفه داران
بــه خریــداران ایــن کاال تأکیــد میکردنــد که
بزودی دستکش توزیع میشود.

زنجیــرهای برخالف آن چیزی اســت کــه در جمع خانواده،
دوستان و در وسایل حملونقل عمومی میشنوید .از اینرو
توصیه میشــود که بدون نگرانی و استرس خرید کنید و به
هیچ عنوان سراغ احتکار خانگی نروید.

ëëقفسهشویندههاپربود
در ســه فروشــگاه زنجیــرهای کــه مــا رفتــه
بودیــم ،قفســه مــواد شــوینده و ضــد
عفونیکنندههــای ســطوح خالــی نبــود و
مــردم بهصــورت احتکارگونــه ایــن کاالی
پرمصــرف روزهــای کرونایــی را خریــد
نمیکردند .متصدیان فروشــگاه مرتب در
حال پــر کردن قفســه مواد شــوینده بودند
و حتــی چنــد کارتن ُپر را کنار مواد شــوینده
گذاشــته بودنــد تــا مــردم خیالشــان بابت
توزیــع مــواد شــوینده و مایــع دستشــویی
راحــت باشــد .یکــی از شــهروندان کــه در
حال برداشــتن مواد شوینده بود میگفت،
از اقوام خود شــنیده است که مواد شوینده
قفســه فروشــگاهها خالی اســت اما االن با
دیدن قفسه پر و کارتنهای پر ،نمیخواهد
مازاد بر نیازش خرید کند .غرفهداری که به
نظر مسئول رصد قفسهها بود ،گفت :چند
روز پیش با ســیل خریداران روبهرو شــدیم
و از آنجــا کــه آماده نبودیم قفســهها خالی
شــدن ،ولــی اکنون مرتــب بــار میآوریم تا
مردم بدون دغدغه خرید کنند.

کمبودی درخصوص مواد شوینده نداریم

رونق خردهفروشیها

رئیس اتحادیه عمدهفروشــان مواد شوینده و پاککننده
با اشــاره به اینکه کمبود برخی اقالم شــوینده مقطعی و
بهدلیــل افزایش تقاضای غیرواقعی بــود ،گفت :با دو یا
سه شیفت شدن کارخانجات تولیدی مردم نگران کمبود
کاال نباشــند .علیرضــا رضایــی قهــرودی ،در خصــوص
وضعیت توزیع مواد شــوینده و پاککننده اظهار داشت:
چند روز گذشــته بهدلیل هجوم مــردم برای خرید بیش
از نیاز ممکن اســت برای چند ســاعت برخی از مغازهها
یا فروشگاهها با کمبود در برخی اقالم روبهرو شده باشند
ولــی ســریع این مشــکل حل و توزیع انجام شــده اســت.
وی با اشــاره به دســتور وزارت صنعت بــه تولیدکنندگان
ایــن حوزه و سهشیفتهشــدن برخی کارخانههــا ،گفت :با
توجــه به این دســتور مردم اصــاً نگران کمبــود کاالهای
شــوینده و بهداشــتی نباشــند ،زیــرا بهاندازه کافــی اقالم

ëëبدونمحدودیتخریدمیکردند
قفســه دیگری که مردم ســراغ آن میرفتند،
کنسروها بود .در این قفسهها هم شاهد هیچ
کمبودی نبودیم .از تن ماهی گرفته تا کنسرو
لوبیا به وفور وجود داشــت .در این میان باید
اذعان کرد که خرید اکثر مردم معمولی بود
و آنهایــی هــم که ولــع خرید داشــتند ،بدون
هیچ محدودیت و سهمیهبندی میتوانستند
چندیــن بســته کنســرو را در چرخهای خرید
خود بگذارند.
ëëروال عادی بود
در قفســههای مربوط به شــیرینی و شکالت
هم اوضاع خوب بود ،هر چند که طی دو روز
اخیر یکــی از پرفروشترین برندها به خاطر
وضعیت حملونقل جادهای نتوانســته بود
محصوالت خود را وارد بازار پایتخت کند اما
از روز گذشته وضعیت آن برند معروف هم
به روال ســابق خود برگشته بود و متصدیان
فروشگاه زنجیرهای در حال پرکردن قفسهها
بودند .در محصوالت پالســتیکی هم شرایط
کامــاً مناســب بود و ما در قیــاس با ماههای
گذشته هیچ کمبودی را ندیدیم.

مــورد نیاز آنها وجــود دارد .رئیس اتحادیه صنف عطار و
سقطفروشــان و عمدهفروشان مواد شوینده و پاککننده
خاطرنشــان کرد :وقتی مردم بخواهنــد بیش از نیاز خود
اقدام به خرید کنند ،ایجاد کمبود در برخی اقالم آن هم
بهصــورت موقتی طبیعی اســت اما باید مــردم فرهنگ
درســت و بهاندازه خرید کردن را رعایت کنند؛ آن هم در
شــرایط خاص .رضایی با بیان اینکه افزایش خرید بیش
از تقاضای واقعی برای چند ســاعت ایجاد مشــکل کرد،
افــزود :باتوجه به تأکید دولت و همکاری خوب تعزیرات
هیــچ مشــکلی در میــزان و توزیــع اقــام شــوینده وجود
نــدارد .همچنیــن مــردم ایــن را بدانند که هیــچ افزایش
قیمتی توســط کارخانجــات تولیدی رخ نــداده و از مردم
میخواهیم کاالی بدون قیمت و گران را خریداری نکنند
و به تعزیرات اطالع دهند /.تسنیم

قطعه اول چند؟

آزادراه  10هزار
میلیارد تومانی

قطعه یک آزادراه تهران – شمال ۲۴ ،سال بعد از
کلنگزنی از پایان این هفته به روی مردم باز میشود.
این طرح باوجود اینکه یکی از رکورددارترین طرحها از نظر
طوالنی شدن زمان ساخت است ،اما به باور خیلی
مهندسان راهسازی ،یکی از افتخارات جامعه مهندسی کشور
است که به همت بنیاد مستضعفان ساخته شده است.
هزینه ساخت این طرح حدود  4100میلیارد تومان بوده
است که اگر بخواهیم همین  32کیلومتر را امروز بسازیم باید
 10هزار میلیارد تومان هزینه شود.

دردسرهای تازه دربازار نفت

قفس هفروشگاههابهسرعتپرمیشود
اتخاذ تصمیمهای جدید ،بخشی از کارهایی
اســت که دولت در آخرین روزهای ســال 98
که مصادف شــده با شــیوع ویروس کرونا در
کشــور ،انجام میدهد .هــر روز آمار جدیدی
از مبتالیان به ویروس کرونا منتشر میشود و
همین امر نگرانی کسانی را که به این ویروس
مبتال نشــدند دوچنــدان میکند .هــر فردی
گمان این را میدهد کــه خود یا خانوادهاش
بــه کرونــا آلــوده شــود ،از ایــنرو آنهایــی که
توانستند خانه نشین شدند و برخیها هم رو
به دور کاری آوردند.
در ایــن میــان حــرف و حدیثهــا مبنــی بــر
کمبــود کاالهــای اساســی در فضــای مجازی
پخــش شــده و خانوادهها از نگرانــی اینکه با
محدودیــت صادراتــی کــه در مرزهــا پیــش
آمــده ،ارزی بــرای خریــد کاالهــای اساســی
وجــود نخواهــد داشــت به همیــن جهت به
فروشــگاهها میروند تا خرید چند ماه آینده
خــود را انجــام دهنــد .امــا دولــت بهخاطــر
پیشبینی افزایش خرید مردم در شب عید،
میــزان ذخایــر کاالهای اساســی را بــه نحوی
مدیریــت کرده اســت کــه اکنــون بــا دو برابر
شدن تقاضا ،بازار با التهابی مواجه نشود.
در این روزها که کرونا و بازار شــب عید بههم
گره خورده ،بازار شــایعات و اخبار درگوشــی
داغ شــده اســت .خانوادههــا ،دوســتان و
همســایهها بههم هشــدار میدهند که برای
چند ماه خرید کنید تا با کمبود کاالیی مواجه
نشوید! خیلیها هم توی دل یکدیگر را خالی
میکننــد و میگوینــد بــه هر فروشــگاهی که
ســر میزنند مواد شــوینده و برخــی کاالهای
اساسی چون روغن ،حبوب و ...نیست.
ëëجایسوزنانداختننبود
بــرای آنکــه وضعیــت خریــد کاالیــی مردم
را رصــد و گــزارش واقعــی از حــال و روز
فروشــگاههای زنجیرهای تهیــه کنیم ،صبح
روز گذشــته بــه چنــد فروشــگاه زنجیــرهای
معروف ســر زدیم .برخالف آنچه که شنیده
بودیــم شــرایط بســیار آرام بــود .خانمی که
در راهــرو فروشــگاهی کــه رفتــه بودیــم ،راه
میرفت و مرتب به وضعیت قفســهها نگاه
میکــرد ،گفــت :چنــد روز پیــش بــه یکبــاره
فروشــگاه شلوغ شــد ،جای ســوزن انداختن
هم نبــود ،خیلیها میگفتند فروشــگاههای
مــواد غذایــی کشــور ایتالیا بــا آن همه کبکبه
و دبدبــه بهخاطــر کرونا خالی شــد ،حتماً در

«ایران» تکنیک های نوین جنگ نرم و تحریم اقتصادی
را واکاوی می کند

ëëمردمسراغحبوبوماکارونیرفتند
قفســه حبــوب ،روغــن ،رب ،ماکارونــی،
رشــتههای ســوپی و ســایر اقــام مشــابه پــر
و وضعیــت عــادی بــود .در اکثــر چرخهــای
خرید محصــوالت یاد شــده دیده میشــد و
خریدهــا به گونهای بود که برای یک خانواده
 4نفــره بــرای دو مــاه کافی بود .البتــه از یکی
از خریــداران علــت خرید  6بســته ماکارونی
را پرســیدیم و او گفــت :ماکارونی به نســبت
سایر غذاها مقرون به صرفهتر است و در این
روزها که قیمت اکثر کاالها گران شده ترجیح
میدهــد که مصرف ماکارونی را بیشــتر کند.
ســراغ یخچــال فروشــگاههای زنجیــرهای
هــم رفتیــم .این بخش در مقایســه با ســایر
بخشها شــلوغتر بــود اما آن شــلوغی نبود
کــه تاکنون تجربه نکرده باشــیم .بــا توجه به
اینکه چندسالی است مشتری فروشگاههای
زنجیرهای هســتیم ،در روزهای پایانی ســال،
حجــم خریــد و شــلوغی فروشــگاهها خیلی
بیشتر بود.
ëëتغییرسبکخرید
به قول یکی از کسانیکه مسئول پخش مواد
پروتئینی در یکی از فروشــگاههای زنجیرهای
بود ،از زمانیکه قیمت کاالها بخصوص مواد
پروتئینی گران شده است ،مردم سبک خرید
خود را تغییر دادند به گونهای که آنها ترجیح
میدهند کــم خرید کنند و دوم اینکه ســراغ
اقالمی مثل حبوب و سویا بروند.
ëëگوشتباتخفیف!
در الیــن گوشــت قرمــز ،همه نوعی گوشــتی
وجود داشت از خورشتی گرفته تا چرخ کرده.
گوشت چرخ کرده (دام داخلی) با  15درصد
تخفیف ارائه میشــد کــه این تخفیف باعث
میشــد مشــتریان میل به خرید پیــدا کنند.
هر بســته گوشــت قرمز چرخ کــرده مخلوط
برای شهروندان  55هزار و  300تومان تمام
میشد.
در بخش ماهی هیچ کمبودی وجود نداشت
و برعکس حجم زیادی از ماهی عرضه شده
در یخچال ،توسط مردم خریداری نشده بود.
ëëفقطفیلهنبود
یخچال گوشــت مــرغ هم پر بود امــا با اینکه
ســه ســاعت از زمان کار فروشــگاهها گذشته
بــود ،فیلــه مرغ تمام شــده بود .ران ،ســینه،
بال ،گردن و مرغهای جوجه کبابی و مزه دار
شــده به وفور در یخچــال موجود بود .آنگونه
کــه متصــدی فــروش میگفت تا آخر شــب
یخچال شارژ میشود و هیچ زمان قفسه این
محصول پروتئینی خالی نمیماند.

قیمت نفت خام با گسترش ویروس کرونا در اغلب نقاط جهان و هشدار
مقامات بهداشتی امریکا  1.5درصد افت کرد .بهطوری که روز گذشته در
زمان تنظیم این گزارش هر بشــکه نفت خام برنت  54.11دالر معامله
میشــد و این قیمت نتیجه سه جلسه کاهشــی پیدرپی در هفته جاری
بــود .چراکه شــیوع ویروس کرونا بــر اقتصاد جهان و میــزان تقاضا برای
نفت اثر دارد.

دولت بهخاطر
پیشبینی افزایش
خرید مردم در
شب عید ،میزان
ذخایر کاالهای
اساسی را به نحوی
مدیریت کرده
است که اکنون
با دو برابر شدن
تقاضا ،بازار با
التهابی مواجه
نشود

در این روزها
که کرونا و بازار
شب عید بههم
گره خورده ،بازار
شایعات و اخبار
درگوشی داغ شده
است

جغرافیای 694هزار چک برگشتی
در دی ماه
تهرانیها  205هزار چک بیمحل کشیدند

در دی مــاه امســال و براســاس تازهتریــن گزارش بانک مرکــزی ،حدود
 ۶۹۴هزار فقره چک به ارزشی حدود  ۱۱۲هـزار میلیارد ریال در کل کشور
برگشــت داده شد که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب
 ۳.۹درصــد و  ۷.۷درصــد افزایش نشــان میدهد .بدیــن ترتیب از کل
تعـــداد و مبلـــغ چکهای مبادله شده در دیماه  ۱۳۹۸به ترتیب ۸.۲
درصد و  ۱۰.۱درصد برگشت داده شده است.
طبــق ایــن آمار بالغ بر  ۸میلیــون و  ۴۰۰فقره چک به ارزشــی حدود ۱۱۰۵
هزار میلیارد ریال در دی ماه  ۱۳۹۸در کل کشــور مبادله شــد که نسبت به
مــاه قبــل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب  ۴.۸درصد و  ۱۲.۴درصد افزایش
نشان میدهد .در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود  ۲میلیون و ۸۰۰
هزار فقره چک به ارزشی حدود  ۵۶۸هزار میلیارد ریال مبادله شد .درصد
تعــداد و مبلغ چکهای برگشــت داده شــده در آذرمــاه  ۱۳۹۸به ترتیب
معادل  ۸.۳درصد و  ۱۰.۵درصد و در دی ماه ســال  ۱۳۹۷به ترتیب برابر
 ۱۰.۶درصد و  ۱۱.۹درصد بوده است.
ëëجغرافیایچکهایبیمحل
در دهمین ماه ســال ،در اســتان تهــران بالغ بر  ۲۰۵هــزار فقره چک به
ارزشی بـیش از  ۵۰هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد
 ۷.۴درصد و از نظر ارزش  ۸.۸درصد از کل چکهای مبادلهای برگشت
داده شده است.

