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سرمایهگذاری روزانه  222میلیارد تومان
در وسط جنگ اقتصادی
صفحه 8

رئیس جمهوری در شصتمین اجالس مجمع ساالنه بانک مرکزی خواستار شد

وزیر صمت اظهار داشــت :همکاران ما توزیع را از طریق واحدهای صنفی،
بســیج اصنــاف و تعاونیها و ...انجــام خواهند داد .مرغ به وفــور توزیع و بر
تنظیــم بازار تأثیر مثبتی خواهد داشــت .تولیدکنندگان نیــز باید تولید خود
را افزایش دهند.
علیرضا رزم حسینی دیروز درجلسه تنظیم بازار شب عید اظهار کرد :در
مناســبتهایی مانند نوروز ممکن اســت بهدلیل افزایش تقاضا ،هیجاناتی
در بــازار شــکل بگیــرد .بــه همیــن دلیــل این جلســه بــا وزیر محتــرم جهاد
کشاورزی تشکیل شد.
وی افــزود :مهمتریــن وظیفه بخش اقتصــادی دولت که شــامل وزارت
جهــاد کشــاورزی و وزارت صمت و ...اســت این اســت که در شــرایط جنگ
اقتصادی منسجم باشد.
وزیــر صمــت در ادامــه تصریــح کــرد :همــکاران مــا توزیــع را از طریــق
واحدهای صنفی ،بســیج اصناف و تعاونیها و ...انجام خواهند داد .مرغی
کــه انشــااهلل به وفور توزیع خواهد شــد بــر تنظیم بازار تأثیــر مثبتی خواهد
داشت .تولیدکنندگان نیز باید تولید خود را افزایش دهند.
در همین حال کاظم خاوازی ،وزیر جهاد کشاورزی در جلسه تنظیم بازار
شب عید اظهار داشت :مرغداران موظف هستند هرچه سریعتر مرغ باالی
 45روز را بــه کشــتارگاهها عرضه کنند .آمار نشــان میدهد کــه تناژ زیادی از
مرغ در واحدهای مرغداری وجود دارد که باید به بازار عرضه شود/.ایرنا

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت 100 :درصد درآمد مالیاتی تا  20اسفند  99در حالی
محقق شده که هیچگونه فشاری روی مؤدیان نبوده است.
توگوی دولت و بخش خصوصی به رویکرد
فرهاد دژپسند در جلسه شورای گف 
اصلی اعضای شــورا نسبت به روند واگذاریها و لزوم توجه به کاهش تصدیگری
دولــت و رســیدن به توســعه پایدار اشــاره کرد و گفت کــه به اعتقــاد او آنچه از روح
حاکــم بر سیاســتهای اصــل  44برمیآید همیــن نکته بوده و باید ایــن اصل را با
تمام جزئیات آن مورد توجه قرار داد.
دژپسند با توجه به برگزاری نشست پایانی شورای گفتوگو در سال  99به برخی
دستاوردهای این شورا اشاره کرد .براساس گفتههای او ،در این سال  10جلسه با 17
مصوبه برگزار شد که دستاورد قابل توجهی است .او همچنین با بیان این مطلب
کــه در این ســال برابر بــا  33.4میلیارد دالر صادرات غیرنفتــی اتفاق افتاد ،گفت:
همکاری و همیاری در نشستهای شورای گفتوگو کمک کرد تا صادرکنندگان با
وجود مشکالت و چالشهای بسیار موفق به این سطح از صادرات شوند.
وزیر اقتصاد ادامه داد :در بحث واگذاریها و مشــوقهای مالیاتی نیز قدمهای
جدی برداشته شد یا درباره ماده  20قانون رفع موانع تولید که عین مصوبه شورای
گفتوگــو بــه تصویب نهایــی رســید .وی همچنین از تحقــق  100درصــدی میزان
مالیــات مصــوب در  20اســفندماه خبــر داد و گفت :مهم این اســت که این تحقق
صددرصدی به گونهای روی داده که هیچ فشــاری روی مؤدی نبود و تا حد ممکن
معافیتها و بخشودگیها را اعمال کردیم /.اتاق بازرگانی ایران

گزارش

مرغ به وفور توزیع میشود

تحقق کامل درآمدهای مالیاتی

اخـــــــبار

گــروه اقتصــادی /رئیــس جمهــوری در
روزهای آخر سال در شصتمین اجالس
مجمع ساالنه بانک مرکزی شرکت کرد
و خواهان آن شد که دست بانک مرکزی
را بــرای تعامــل با دنیــا بــاز بگذارند .به
نظــر میآید که منظور رئیس جمهوری
تصویــب الیحه اف ای تی اف اســت که
در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام
مسکوت گذ اشته شده است.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاست جمهوری ،حسن روحانی دیروز
در این اجالس با اشــاره به این نکته که
در ایــن دولــت حتــی در زمینــه مبارزه
بــا پولشــویی و تأمیــن مالی تروریســم
اقدامات بسیار ارزندهای انجام دادیم،
امــا متأســفانه نتوانســتیم در عرصــه
اطالعرســانی درباره آنهــا موفق عمل
کنیم کــه این جای تأســف دارد ،گفت:
دولت  4الیحه برای مبارزه با پولشویی
و تأمین مالی تروریسم به مجلس ارائه
کــرد کــه هــم در مجلس تصویب شــد
و هــم ایرادات شــورای نگهبــان به آنها
رفع شــد ،اما متأسفانه در جای دیگری
گیر افتادهاند و جمهوری اسالمی ایران
که در منطقه سردمدار مبارزه واقعی با
فساد ،پولشویی و تأمین مالی تروریسم
اســت نتوانســته در عرصــه افــکار
عمومــی این تالشهای خود را بخوبی
اطالعرسانی کند.
روحانی تصریح کرد :بانک مرکزی
و دیگــر بانکهــای ما باید با دســت باز
بــا دنیــا تعامــل کنند و مــا حداقــل اگر
بــرای همــکاری با کشــورهای دوســت
اهمیت قائل باشــیم ،بایــد کاری کنیم
که بانکهای مرکزی و دیگر بانکهای
ایــن کشــورها بتواننــد بــدون نگرانی از
ایجــاد حاشــیه و مشــکل بــا بانکهای
ایران تعامل داشته باشند.
روحانی همچنین با تقسیم شرایط
کشــور بــه دو دوره قبــل و بعــد از ســال
 ،97اظهــار داشــت :از ســال  94تا  96با
اقدامات انجام شده از سوی این دولت
و عبــور از تحریمها ،آمار و ارقام کشــور
در رشد اقتصادی ،نرخ تورم و اشتغال
افتخارآمیزاست.
رئیسجمهوری تأکید کــرد :در این
دوره ( 94تــا  )96در هــر فصــل بالــغ بر
 700هزار نفر اشــتغال خالص در کشور
ایجاد شــد ،تــورم را تک رقمــی کردیم
و در ســال  95رشــد اقتصــادی ایــران
باالترین رشد اقتصادی در جهان بوده

است که این یک افتخار بزرگ است.
رئیسجمهوریبابیاناینکهتحریم
واقعیتهــای کشــور و دســتاوردهای
درخشــان دولت تا پیش از جنگ تمام
عیــار اقتصــادی ،ظلمی بزرگ اســت،
گفت :در ســال  97از سوی فردی که به
هیچ پیمــان و اصل و قاعــدهای پایبند
نبود ،با یک جنگ اقتصادی تمام عیار
مواجه شــدیم و پیشبینی کارشناسان
اقتصــادی ایــن بود که بر اثر فشــارهای
بیســابقه و تحریمهای همــه جانبه تا
پیــش از ســال  97تورم کشــور  3رقمی
خواهد شد.
روحانی با اشاره به اینکه اگر اقدامی
برای مدیریت این شــرایط نمیکردیم
شــاهد تــورم  3رقمــی هــم میبودیم،
اظهــار داشــت :بــا تالشهــای دولت و
مســئوالن اقتصادی در پایان ســال 97
و با ورود به ســال  98توانستیم بتدریج
وضعیــت را کنترل کنیم به شــکلی که
نــرخ افزایشــی تــورم معکوس شــده و
رو بــه کاهــش گذاشــت و در حالــی کــه
در طول ســال  98روند نــرخ تورم رو به
کاهش بود متأسفانه در پایان این سال
بــا بحــران جدیــدی بهنــام همهگیری
کرونا مواجه شدیم.
رئیسجمهــوری تصریــح کــرد:
کســانی کــه تحریمهــای بیســابقه و
جنگ تمام عیــار اقتصادی علیه ایران
را طراحی کردند ،هدفشــان فروپاشی
اقتصاد ایران بود که اگر چه فشــارهایی
هم به مردم تحمیل شد ،اما امروز و با
گذشت  3سال از آغاز جنگ اقتصادی،
اقتصاد کشور همچنان سرپا و رو به جلو
اســت و طرحهای عمرانــی و زیربنایی
که هر پنجشنبه در طول سال  99افتتاح
شــدهاند ،پرچمی برای اعالم شکست
تالشهای دشمنان به حساب میآید.
روحانی با اشاره به برخی طرحهای
افتتاح شده در پویش ملی تدبیر و امید
بــرای جهش تولیــد ،خاطرنشــان کرد:
شــاید افتتاح طرحهــای عظیمی مثل
احــداث خطــوط انتقــال آب از خلیــج
فارس و دریای عمان به مناطق شرقی
و مرکزی کشور در شرایط عادی چندان
مهم نباشد اما وقتی در شرایط تحریم
همــه جانبه هر هفتــه شــاهد افتتاح یا
آغاز عملیات اجرایی چنین طرحهایی
هستیم نشان میدهد که اقتصاد کشور
همچنان فعال و پویا به پیش میرود.
رئیسجمهوری گفــت :مدیریت در

شــرایط جنگی بســیار پیچیده و ســخت
است و بنده که سابقه مدیریت در دوران
جنــگ تحمیلــی را دارم و در این جنگ
اقتصــادی نیــز بــه فرمان رهبــر معظم
انقالب فرمانده جنگ اقتصادی بودم،
صمیمانه از زحمات همه سرداران خط
مقدم این جبهه که مسئوالن اقتصادی
کشور هستند ،تشکر میکنم.
رئیسجمهــوری اضافه کــرد :البته
ایــن تشــکر بــه معنــای آن نیســت که
عملکرد ما نقص و اشــتباهی نداشته،
امــا در برابــر کار بزرگی که انجام شــده،
بایــد انصــاف و اعتــدال را در روایــت
رخدادها و تاریخ رعایت کنیم.
روحانــی بــا اشــاره بــه اقدامــات
دولت در راســتای اصــاح نظام بانکی،
ســاماندهی بانکهــا و تعطیــل کــردن
مؤسســات غیرمجاز ،ادغــام بانکهای
نظامی و راهاندازی سامانههای متعدد
برخــط از ســوی بانــک مرکــزی ،اظهــار
داشــت :در کــدام دوره ســراغ داریــد که
حتی در شــرایط عادی چنیــن اقدامات
بزرگی انجام شــده باشــد .راهاندازی هر
ســامانه برخط اقدامی مؤثر در راســتای
شفافســازی و مبارزه با فســاد است که
در این دولت با قوت و قدرت دنبال شد.
روحانی تصریح کرد :میتوانم این
اطمینــان را بــه مــردم بدهم که ســال
آینــده هــم در زمینــه رفــع تحریمها و
هم در زمینه واکسیناســیون و مقابله با
همهگیری کرونا ســال موفــق و بهتری
پیش رو داریم.
ëëتــاش مضاعــف بانــک مرکــزی در
کنترلنقدینگی
همچنین عبدالناصرهمتی ،رئیس
کل بانــک مرکــزی ،در ایــن جلســه
بــه تشــریح تحــوالت اقتصــاد کشــور و
اقدامــات بانــک مرکــزی در خصــوص
مدیریــت بــازار ارز ،تأمیــن ارز کاالهای
اساسی و مدیریت نقدینگی پرداخت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانک
مرکــزی ،رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا
اشــاره به فشــار بیســابقه تحریمها بر
اقتصــاد کشــور گفــت :با وجــود کاهش
شــدید درآمدهــای نفتــی دولــت در
ســالجاری ،بانــک مرکــزی موفــق بــه
تأمیــن ارز  ۱۰میلیــارد دالر بــا نــرخ ارز
ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی،
دارو و نهادههــای دامــی و مــواد اولیــه
واحدهای تولیدی شد.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین

تأکیــد کرد :مشــکالت ناشــی از شــیوع
ویــروس کرونــا فشــار مضاعفــی را بــر
اقتصاد کشــور وارد و شــرایط ســخت و
بیســابقهای برای سیاســتگذاری پولی
و ارزی ایجــاد کــرد .از ایــن لحــاظ برای
حمایــت از اقتصــاد  ۴۲هــزار میلیــارد
تومــان وام کرونایــی تخصیــص داده
شد که از این میزان  28.5هزار میلیارد
تومــان مختــص خانوارهــا بود .بــا این
حــال بانک مرکزی حداکثر تالش خود
را بــرای مدیریت نقدینگی انجام داد و
با وجــود کاهش قابــل مالحظه درآمد
ارزی و شــوک ناشــی از کرونا ،متوســط
رشــد نقدینگــی در ســه ســال گذشــته
 30.3درصــد بــوده کــه ایــن میــزان از
متوســط  ۲۰ســال گذشــته تنهــا 2.8
درصد بیشتر بوده است.
وی گفت :بــا کمــک وزارت اقتصاد
طــی  ۴۱حــراج توانســتیم  ۱۱۵هــزار
میلیــارد تومــان اوراق دولتــی را بــه
فــروش برســانیم و اگــر ایــن کار انجام
نمیپذیرفــت پایــه پولــی  ۳۲واحــد
درصــد و نقدینگــی  ۲۶واحــد درصــد
افزایــش مییافــت کــه بانــک مرکــزی
جلوی تحقق آن را گرفت.
همتی بــا اشــاره به رشــد اقتصادی
 2.2درصــدی کشــور در  9ماهــه
سالجاری ابراز امیدواری کرد :افزایش
رشــد اقتصادی طی فصول دوم و سوم
ســال  1399نوید بخش عبور از شــرایط
ســخت بخش واقعــی اقتصــاد ایران و
حاکی از خروج از رکود و آغاز دوره رشد
مجدد اقتصادی است.
رئیــس کل بانــک مرکــزی ،اجــرای
موفــق ادغــام بانکهــای وابســته بــه
نیروهــای مســلح را پــروژهای مهــم در
راستای اصالح ســاختاری نظام بانکی
دانســت و گفــت :در خصــوص اصالح
ناتــرازی بانکها که ســابقهای طوالنی
در اقتصاد کشــور دارد اقدامات مؤثری
توســط بانــک مرکــزی انجام شــده که
نتایج آن به مرور نمایان خواهد شد.
همتــی افــزود :اجــرای عملیــات
بــازار بــاز بهعنــوان یک سیاســت پولی
نویــن مبتنــی بــر کنترل نــرخ ســود که
ســالها در نظام بانکــی مغفول مانده
بــود از اقدامات مهم بانــک مرکزی در
ســالجاری بود که منجــر به بازتعریف
رابطــه بانــک مرکــزی و بانکها شــده
و مســیر اصــاح ناترازیهــای بانکی را
هموارترمیکند.

ëëروحانی:افتتاح 307طرحوزارتنیرو
در یک سال یک افتخار بزرگ است
در همیــن حــال روز گذشــته قطــار
توســعه طرحهای ملی حوزه آب و برق
کشــور به ایســتگاه چهل و پنجم رســید
و رئیــس جمهــوری در آخریــن هفتــه
افتتاحهــای ایــن دو صنعــت در ســال
 1399و پنجــاه و هشــتمین پویش تدبیر
و امیــد ،بــا بینظیــر نامیــدن برخــی از
افتتاحهای انجام شــده در ســالجاری،
بــه اهمیت اجرای این طرحها در ســال
ســخت جنــگ اقتصــادی امریــکا علیه
ایــران پرداخت و گفت :بــه فضل الهی
پنجشــنبههای افتتــاح در تاریــخ ایــران
ثبت شــد و در ســال بسیار ســخت کرونا
و جنــگ اقتصــادی توانســتیم جهــش
تولیــد را در مقــام عمــل محقــق کنیــم
و در ایــن کار وزارت نیــرو ،تــاش بســیار
زیــادی انجــام داد .بــه گــزارش پایــگاه
اطالعرســانی ریاســت جمهــوری،
حســن روحانــی در آیین پایانــی پویش
#هرهفته_الف_ب_ایــران ،عنوان کرد:
امســال وزارت نیرو  307طرح و پروژه را
با  81هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری
بــه افتتاح رســاند که یک افتخــار بزرگ
است .این پویش موجب خشنودی همه
مردم بوده است .رهبر معظم انقالب از
وزارت نیرو هم کتباً و هم شــفاهاً تقدیر
کردنــد و مــن هــم از وزیر محتــرم نیرو،
همــه مدیــران ،مهندســان و طراحان و
مجریان تشکر میکنم .کار بسیار عظیم
و بزرگی انجام گرفته است.
روحانــی بــا بیــان اینکه افتتــاح این
طرحهــا در شــرایط ســخت جنــگ
اقتصادی و شــیوع ویروس کرونا نشان
داد که ملت ایران ،جوانان و مهندسان
کشــور زنــده هســتند ،گفــت :دولــت
جنایتــکار امریــکا بــا طــرح تروریســتی
خــود ،ظلــم بزرگی علیــه ملــت ایران
انجام داد.

ëëامیدواریمامریکابهعقالنیتوقانون
برگردد
رئیسجمهــوری خاطرنشــان کــرد:
دولت فعلی امریکا بارها به اشــتباه بودن
اقدامات دولت قبلی اعتراف کرده اســت
امــا بعد از گذشــت دو مــاه در عمل برای
جبــران این اشــتباهات اقدامی ندیدهایم
و فقــط حرف بــوده اســت کــه امیدواریم
به مســیر عقالنیت و قانــون برگردند و در
این راه قــدم بردارند .وی افزود :بیتردید
اگرآنها به انجــام تعهدات خود بازگردند
این کار نه تنها به نفع خودشان است ،بلکه
به نفع منطقه ،سازمانهای بینالمللی و
تعهــدات در عرصه جهانــی خواهد بود.
روحانی با بیان اینکه امســال سال سختی
بــرای مــردم بــزرگ ایــران بــود ،گفــت:
بواســطه اقدام تروریســتی امریکا که هنوز
هم ادامــه دارد ،بســیاری از فعالیتهای
اقتصــادی و رونــد صــادرات و واردات
کشــورمان دچــار مشــکل شــده و حتــی
بــرای خرید واکســن کرونا ،بــا محدودیت
مواجــه شــدیم .رئیسجمهوری بــا بیان
اینکــه افتتــاح طرحهــا و پروژههــای ملی
تــا هفته آخــر فعالیــت دولــت دوازدهم
ادامــه خواهــد داشــت ،خاطرنشــان کرد:
افتتــاح اینگونــه طرحها باعــث دلگرمی
مــردم بــوده و ضربــه بزرگی به دشــمنان
محسوب میشود ،چرا که دشمنان انتظار
داشــتند ،اقتصــاد ایــران را دچــار مشــکل
کننــد .روحانــی گفــت :یکــی از افتخارات
دولت تدبیر و امید این بوده که در هر ماه
یک تصفیهخانه فاضالب ،هر دو ماه یک
تصفیهخانــه آب و هر یک مــاه و چند روز
یک ســد بزرگ را به افتتاح رسانده است،
افتتاح این طرحها اقدام بســیار ارزندهای
اســت و همچنــان تــا آخرین ســاعتی که
وظیفــه خدمت بــه ملت ایــران را داریم،
ادامــه خواهد داشــت و انشــاءاهلل دولت
آینــده نیــز مســیر ایــن خدمــات را ادامــه
خواهد داد.

یادداشت

دست بانک مرکزی را برای تعامل با دنیا باز بگذارید

رد پای بخش خصوصی غیرواقعی
درکاستیهایاقتصاد

 کاســتیهای بخش خصوصی در اقتصاد ســال
 99چه بود؟ در سالی که به روزهای پایانی آن نزدیک
شــدیم ،بارها در مــورد کمکاری دولــت و حاکمیت
در قبــال بخش خصوصــی صحبــت و راهکارهای
آلبرت بغزیان
متعــددی بــرای برونرفــت از مشــکالت اقتصادی
استاد دانشگاه
مطرح شده اســت که بعضاًبه دالیل مختلف چون
تحریم،بیتوجهیسیاستگذارانبههشدارها،تعللدرتصمیمگیری،ناهماهنگی
بینبرخیازدستگاههاوموارددیگرموردتوجهقرارنگرفتهاست.
صفحه 8

کارشناساندرواپسینروزهایسالبهایرانپاسخدادند

«ترین های» درست و غلط اقتصاد

 در آخریــن روزهای باقی مانده از ســال 99از متخصصــان امر بویژه اهالی

دانشگاهخواستیمتاسیاستهاوتصمیماتاقتصادیمسئوالنرازیرذرهبین
ببرند و «ترین»هایش را انتخاب کنند .مهمترین و مؤثرترین سیاستی که ثمره
آنرادیدهایمومخربترینوآسیبزاترینتصمیمیاسیاستگذاریکهمخرب
بوده و تبعاتی برای جامعه در پی داشته است؛ متفق القول بودند که یک سال
سخت اقتصادی را در حال بدرقه هستیم که دشواریهایش بر معیشت مردم
قابل انکار نیست ،اما نقاط روشــنی هم وجود دارد مانند یکسانسازی حقوق
بازنشســتگان یا اســتفاده از اوراق بدهی که درپوشــش هزینههای دولت مؤثر
افتاد.اماتعدادتصمیماتنادرستهمبیشازبرشمردنیکانیکانآنهاست
،بویژه آنکه بســیاری از سیاســتها یا ادامه ســالهای گذشــته اســت یا ماهیتاً
کارکــرد مثبتــی دارد که در نوع اجرا دچار انحراف شــده اســت .آنچــه در ادامه
میخوانید بــرآوردی از پرونده اقتصاد در آخرین فرصتهای مســئوالن برای
تصمیمگیریوتصمیمسازیاست.
صفحه 9

ورود  ۳فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور

رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری از ورود دو هواپیمای امبرائــر و یک فروند
هواپیمــای بوئینگ ۷۳۷به ناوگان هوایی کشــور خبر داد .تــورج دهقانیزنگنه،
اظهار کرد :طی هفتههای اخیر  2فروند هواپیمای امبرائر و یک فروند هواپیمای
بوئینــگ 737بــه نــاوگان هوایی کشــور افزوده شــده اســت .معــاون وزیــر راه و
شهرسازی همچنین در خصوص گزارش نهایی بررسی سانحه سقوط هواپیمای
اوکراینی ،گفت :این گزارش طی دو روز آینده منتشر خواهد شد / .تسنیم

اجرای دامنه نوسان نامتقارن موقتی است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :دامنه نوسان نامتقارن به منظور
کنتــرل فضای نااطمینانی و فرصت تحلیل به ســهامداران مصوب شــد،
این تصمیم موقت و برای شــرایط موقت گرفته شــده اســت .محمدعلی
دهقــان دهنــوی با بیان اینکه شــاخص بــورس متأثر از همه شــرکتهای
فعــال در بــازار ســرمایه تغییر میکنــد ،اظهار داشــت :ســرمایهگذاران بر
اســاس ارزندگی ســهام ،اقدام بــه خرید و فروش میکننــد و انتخابها بر
روند شاخص اثرگذار است / .پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

