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رئیس جمهوری در بازدید از مناطق ســیلزده آذربایجان شرقی دستور داد

ارائه کمکهای بالعوض و تسهیالت ارزانقیمت به سیلزدگان

رئیس جمهوری روز گذشـــته به منظور
بررســـی آخرین وضعیت ســـیلزدگان
آذربایجان شـــرقی ،به این استان سفر
کـــرد و از نزدیک در جریان مشـــکالت
ســـیلزدگان و نیازهای آنان قرار گرفت.
حجتاالسالم حســـن روحانی ،عالوه
بر بازدیـــد از مناطـــق و چند روســـتای
ســـیلزده ایـــن اســـتان ،از نزدیـــک و در
فضایی صمیمی بـــا مردم این مناطق
گفتوگـــو کـــرد و درددلهـــای آنـــان را
شنید .رئیس جمهوری ضمن دلداری
به آسیبدیدگان و کســـانی که عزیزان
خـــود را در این حادثه غمبار از دســـت
دادند ،بر عزم جدی دولت تدبیر و امید
برای کمک به مردم این روســـتا و سایر
مناطق ســـیلزده در کشور تأکید کرد .در
خـــال بازدیدها ،روحانـــی خطاب به
مقامهای کشوری و استانی دستورات
الزم را برای رفع نیازهای کوتاه مدت
و بلندمدت آنان صادر کرد .روســـتای
چنـــار ،منطقـــه غلـــه زار ،مهماندار و
روســـتای دیوج حســـنبیگ ،از جمله
مناطقـــی بودند که رئیـــس جمهوری
روز گذشـــته از آنهـــا بازدیـــد کـــرد و
درددلهای مردم را شنید.

 ëëتشریح اهداف سفر
به گـــزارش پایـــگاه اطالعرســـانی
ریاســـت جمهـــوری ،روحانـــی در بدو
ورود بـــه تبریـــز ،ضمـــن تســـلیت به
داغـــداران حادثـــه ســـیل آذربایجان،
تأکیـــد کـــرد کـــه دولـــت یازدهـــم با
همه تـــوان خود برای کمـــک و رفع
مشـــکالت حادثهدیـــدگان تـــاش
خواهـــد کـــرد .وی بـــا بیـــان اینکه از
همـــان لحظـــات آغـــاز ایـــن حادثه
ناگـــوار ،ضمـــن پیگیـــری اقدامـــات
انجـــام شـــده از طریـــق اســـتاندار و
فرســـتادن وزیر نیرو بـــه منطقه ،در
دولـــت نیـــز بررســـیها و اقدامـــات
خوبـــی بـــرای کمـــک به مـــردم این
اســـتان انجام شـــد ،خاطرنشان کرد
کرد :ضرورت داشـــت برای بررسی،
اقدامـــات و انجام کارهـــای تکمیلی
به منظور رفع مشـــکالت کمکهای
بالعـــوض و تســـهیالت کمبهـــره ،به
این اســـتان ســـفر کنیم .روز گذشـــته
نیز اعتبارات الزم برای اســـتانهای
کردســـتان ،آذربایجـــان غربـــی و
شـــرقی و اردبیـــل از ســـوی خزانـــه
تخصیص داده شد.

ëëدولت در کنار مردم خواهد بود
رئیـــس جمهـــوری در جمع مردم
روســـتای چنار در اســـتان آذربایجان
شـــرقی ،اعالم کرد که دولـــت با همه
توان در کنار مردم استانهای سیلزده
خواهـــد بـــود و بـــا ارائـــه کمکهـــای
بالعـــوض و تســـهیالت ارزانقیمت،
بـــه یـــاری آنـــان مـــی شـــتابد و عصر
چهارشـــنبه (دیـــروز) نیـــز با تشـــکیل
جلســـه ســـتاد بحران در اســـتانداری
آذربایجان شـــرقی بـــار دیگر حوادث
اخیر بررســـی و تصمیمات الزم برای
جبران سریع خســـارات اتخاذ خواهد
شد.
وی ضمن تســـلیت از دست دادن
تعـــدادی از هموطنانمـــان به اهالی
این روســـتا در حادثه سیل ،گفت :این
حادثهای که در روستای چنار ،منطقه
آذرشـــهر و در آذربایجـــان غربـــی،
اردبیل و کردســـتان پیـــش آمد ،همه
ملت ایران را غمزده و ناراحت کرد.
رئیس جمهوری افـــزود :عزیزانی
که در این حادثه جان خود را از دست
دادهاند ،نـــه تنها عزیزان شـــما بلکه
برادران و خواهران همه ما بودند.

آغاز مرحله دوم ساماندهی سهام عدالت

مشاور مدیرعامل سازمان خصوصیســـازی با اشاره به
آغاز مرحله دوم ســـاماندهی ســـهام عدالـــت از دقایق
نخستین بامداد دیروز (چهارشنبه) از مشموالن خواست
تا شـــماره شـــبای حســـابهای بانکی خود را با ورود به
صفحات شخصی خود در این سامانه وارد کنند.
توگو با ایرنـــا افزود:
«ســـیدجعفر ســـبحانی» در گف 
مرحلـــه دوم ســـاماندهی ســـهام عدالـــت ،در حقیقت
مکمل مرحله نخســـت آن اســـت و طی آن مشـــموالن
میتواننـــد بـــا مراجعه بـــه ســـامانه بـــه آدرس www.
 samanese.irبه اعالم شـــماره شبای  24رقمی حساب
بانکی خود همراه با  IRاولیه بپردازند.
به گفته این مقام مسئول ،شماره شبا برای پرداخت
ســـود ســـهام عدالت ســـال  95بـــه مشـــموالن دریافت
میشـــود که امید میرود از نیمه دوم امســـال و با اعالم
ســـود  60شرکت ســـرمایه پذیر ،سود ســـهام عدالت به
حســـاب افراد واریز شود .وی تأکید کرد ،سود سال 1395
متعلـــق به دولـــت یا خزانه نیســـت و فقط به حســـاب
مشموالن واریز خواهد شد.
سبحانی یادآور شد :مشموالن میتوانند با مراجعه

به شـــعب بانکهای عامل ،اســـتفاده از دســـتگاههای
خودپرداز بانکی یا استفاده از اینترنت بانک و تلفن بانک
به دریافت شماره شبای حسابهای خود بپردازند.
وی خاطرنشـــان کـــرد :همـــه بانکهـــای دولتـــی و
خصوصـــی و همچنین ســـه مؤسســـه مالـــی و اعتباری
«کوثر»« ،ملل» (عسگریه سابق) و «توسعه» که متصل
به شبکه شتاب بوده و مورد تأیید بانک مرکزی هستند،
برای اعالم شماره شبای حســـابهای مشموالن آماده
ترسانیاند.
خدما 
سخنگوی سازمان خصوصیسازی ادامه داد :مطابق

صندوق بینالمللی پول خبر داد

رشد اقتصادی  ۳.۳درصدی
و تورم  ۱۱.۲درصدی ایران در سال ۲۰۱۷

صنـــدوق بینالمللی پـــول در جدیدترین گـــزارش دورنمای اقتصـــاد جهانی،
پیشبینـــی خـــود را از نرخ رشـــد تولید ناخالـــص داخلی واقعی ،تورم و ســـایر
شاخصهای اقتصادی ایران ارائه کرد .بر اساس گزارش ایسنا ،طبق جدیدترین
گزارش صندوق بینالمللی پول ،رشـــد تولید ناخالـــص داخلی واقعی ایران از
 ۶.۵درصد در ســـال میالدی گذشته ،به  ۳.۳درصد در سال  ۲۰۱۷و  ۴.۳درصد
در سال  ۲۰۱۸میرسد.
همچنین طبق پیشبینی صندوق ،رشـــد قیمت هـــای مصرفکننده ایران در
ســـال میالدی جاری به  ۱۱.۲درصد میرســـد که نسبت به  ۸.۹درصد در سال ۲۰۱۶
افزایش نشان میدهد با این همه در سال میالدی آینده به  ۱۱درصد بالغ میشود.
در گزارش صندوق بینالمللی پول پیشبینی شـــده است تراز حساب جاری ایران
در سال  ۲۰۱۷به  ۵.۳درصد و در سال  ۲۰۱۸به  ۵.۱درصد در مقایسه با  ۶.۳درصد
در سال میالدی گذشته خواهد رسید .بر پایه گزارش صندوق بینالمللی پول ،نرخ
بیکاری در ایران  ۱۲.۵درصد نسبت به سال میالدی گذشته تغییر نخواهد داشت و
در هر دو سال  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸همچنان  ۱۲.۵درصد میماند.
صندوق بینالمللی پول در فوریه با انتشـــار گزارشی درباره وضعیت اقتصادی
ایران در ســـال  ۲۰۱۶میالدی ،با چشـــمگیر دانســـتن رشـــد اقتصادی کشور ،اعالم
کرده بود« :تولید و صادرات باالتر نفت پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشـــترک
(برجام) ،زمینه را برای بهبود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به  ۶.۶درصد در
سال  ۲۰۱۶-۲۰۱۷فراهم میکند .با این همه رشد اقتصادی در سال  ۲۰۱۷-۲۰۱۸به
 ۳.۵درصد کاهش پیدا میکند ،زیرا تولید نفت به وضع عادی باز میگردد و رشـــد
بخش غیرنفتی مالیم خواهد ماند .سیاستهای محتاطانهای که در سالهای اخیر
اجرا شدهاند متوسط نرخ تورم را به حدود  ۹درصد در سال  ۲۰۱۶-۲۰۱۷میرساند
و نرخ تورم در  ۲۰۱۷-۲۰۱۸تحت تأثیر کاهش نرخ مبادله ارزی اخیر ،به بیش از ۱۱
درصد رشد میکند.
صندوق بینالمللی پول در آســـتانه نشســـت هفته جاری مدیران مالی جهان در
واشـــنگتن ،جدیدترین به روزرسانی گزارش «دورنمای اقتصادی جهان» را منتشر
کرد که در آن نرخ رشد جهانی برای سال میالدی جاری  ۳.۵درصد پیشبینی شد.

رئیـــس شـــورای اقتصاد با اشـــاره
بـــه اینکه مردم روســـتای چنـــار طی
روزهـــای اخیـــر بـــا حـــوادث بســـیار
ســـختی از جملـــه از دســـت دادن 20
نفر از عزیزانشـــان مواجه شـــدند که
بسیار تکاندهنده اســـت ،بویژه آنکه
هنوز دو نفـــر از حادثهدیدگان مفقود
هســـتند ،اظهارکرد :دولت همه توان
و تالش خود را برای بازسازی منازلی
که دچار تخریب کامل شده یا آسیب
دیده بـــه کار خواهد گرفـــت و در این
راستا کمکهای بالعوض و تسهیالت
ارزانقیمت ارائـــه خواهد داد و اجازه
نمیدهد ســـختی و مشـــکالت شـــما
برای بلندمدت ادامه داشـــته باشـــد.
وی ادامـــه داد :دولـــت در بلندمدت
برای این گونه روســـتاهایی که منازل
مردم در مســـیر رودخانهها و در خطر
ســـیل قرار دارد ،تصمیمـــات الزم را
اتخـــاذ خواهد کـــرد ،چرا کـــه باید در
این راســـتا مراقبتهـــای الزم انجام
گرفتـــه و احتیـــاط کنیـــم .روحانـــی با
تجلیل از صبـــر ،مقاومت ،بردباری و
همدلی مردم روســـتای چنار در برابر
این حادثه ،افزود :دولت برای کمک

آمار برای بیش از  47میلیون نفر مشمول سهام عدالت،
به همین تعداد نیز باید شـــماره شـــبا دریافت شود؛ در
صورتی که شمارههای اعالمی مشکل داشته یا متعلق
به شـــخص دیگری غیر از مشمول باشـــد ،پس از  15روز
ایراد وارده از طریق پیامک به افراد اعالم میشود.
وی در ادامه با اشـــاره به مرحله نخست ساماندهی
ســـهام عدالت ،یادآوری کرد :از روز  17اسفندماه گذشته
و با رونمایی از سامانه ،ارائه صورتحساب و صدور قبض
برای مشموالن آغاز شده و تاکنون بیش از 30میلیون نفر
از مشموالن به سامانه مراجعه و صورتحساب دریافت
کردهاند.
 10سال مهلت قانونی برای اینکه از محل سود سهام
عدالت ،بدهی مشـــموالن بابت خرید ســـهام پرداخت
شود ،به پایان رسیده و برای هر فرد  10میلیون ریال (یک
میلیون تومان) ســـهم در مدت  10ســـال(بین سالهای
 1385تا  )1394اختصاص یافته است.
در این  10ســـال ،از محل سود سهام عدالت مقداری
ســـود به خزانـــه واریز شـــده و هماکنون بـــا پایان مهلت
10ساله ،سهام قابل واگذاری است.

رئیس سازمان بورس اعالم کرد

انتشار  14.5میلیارد دالر
اوراق اسالمی در سال 1395

رئیس ســـازمان بورس و اوراق بهادار به رشـــد  100درصدی انتشـــار ابزارهای مالی
اسالمی در سال  1395اشاره کرد و گفت :تاکنون  14میلیارد و  500میلیون دالر انواع
اوراق مالی اسالمی در بازار سرمایه کشور منتشر شده است« .شاپور محمدی» روز
چهارشنبه در نهمین دوره بینالمللی بازار سرمایه اسالمی گفت ،حدود  2میلیارد
و  200میلیون دالر از اوراق منتشـــر شده به اســـناد خزانه اسالمی تعلق دارد .وی با
اشاره به اینکه دولت از طریق اسناد خزانه اسالمی اقدام به تأمین مالی و پرداخت
بدهیهای خود کرده است ،ابراز امیدواری کرد انتشار ابزارهای مالی اسالمی برای
بخش خصوصی و دولتی افزایش یابد .رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره
تشکیل کمیته فقهی در بازار سرمایه گفت :این کمیته از سال  1386آغاز به کار کرده
که در این مدت  50ابزار و نهاد مالی را بررسی کرده است.
 ëëعرضه  2.2میلیارد دالراسناد خزانه اسالمی برای پرداخت بدهی دولت
رئیـــس کمیته فقهی ســـازمان بـــورس و اوراق بهادار با بیـــان اینکه ایران در
استفاده از اوراق مالی اسالمی پیشروست ،گفت :تاکنون  2میلیارد و  200میلیون
دالر اســـناد خزانه اســـامی با هدف پرداخت بدهیهای دولت به شـــرکتها و
بخش خصوصی عرضه شـــده اســـت .غالمرضا مصباحی مقدم دراین مراسم
با بیان اینکه اســـناد خزانه اسالمی در بازار سرمایه کشور به پشتوانه دولت با سر
رســـید یک ساله و کمتر عرضه میشـــود ،افزود :این اوراق در سالهای اخیر به
صورت گسترده از سوی دولت برای پرداخت بدهی به بخش خصوصی در بازار
سرمایه عرضه شده است.
ëëجذب سرمایهگذار خارجی در بازار سرمایه بیش از  2برابر شد
جانشـــین رئیس ســـازمان بورس و اوراق بهادار در امور بینالملل با بیان اینکه
باید برای حالل کردن ابزارهای مالی تالش کرد ،گفت :میزان جذب ســـرمایهگذار
خارجی در بازار سرمایه پس از برجام بیش از  2برابر افزایش یافت .بهادر بیژنی در
حاشیه نهمین دوره بینالمللی بازار سرمایه اسالمی افزود :با برنامههایی که وجود
دارد ،پیشبینی میشود حجم سرمایهگذاری خارجی افزایش چشمگیری یابد.
وی درباره تعامل ایران با ســـایر کشورها برای استفاده از ابزارهای مالی اسالمی
بیان داشت :ایران با کشورهایی مانند مالزی و اندونزی تعامل خوبی دارد.

به همـــه آســـیبدیدگان تصمیمات
الزم را اتخـــاذ کـــرده و روز گذشـــته به
خزانـــه اعالم شـــد تا بـــرای کمک به
مـــردم در این مناطـــق اقدامات الزم
را انجام دهد .رئیس جمهوری تأکید
کرد :اینکـــه مردم احســـاس کنند اگر
مشکل و حادثهای پیش میآید همه
مســـئوالن در کنار آنان هستند ،بسیار
حائز اهمیت اســـت و باید بدانیم که
همـــه مســـئوالن از عالیتریـــن مقام
یعنـــی رهبر معظم انقـــاب ،دولت،
نمایندگان ،وزرا ،اســـتانداران و ســـایر
مسئوالن در کنار شما بوده و هستند.
ëëقدردانـــی روحانـــی از نهادهـــای
امدادگر
روحانی بـــا قدردانی از تالشهای
هـــال احمـــر ،وزارت بهداشـــت و
درمـــان و نیروهـــای مســـلح اعـــم از
سپاه ،بسیج و ارتش که در کنار مردم
بوده و به آنها کمـــک کردهاند ،گفت:
ما نباید یکدیگر را در روزهای سخت،
فرامـــوش کنیم ،دولت بـــا همه توان
در کنـــار شـــما خواهد بـــود و امروز در
اســـتانداری آذربایجان شـــرقی نیز با
تشکیل جلسه ســـتاد بحران ،حوادث

اخیر بـــار دیگر بررســـی و تصمیمات
الزم بـــرای جبران ســـریع خســـارات
اتخـــاذ خواهد شـــد .رئیس جمهوری
افـــزود :از همه مســـئوالن کـــه از ابتدا
در کنـــار مردم بوده و آالم آنان را رفع
کردند ،و ازهمـــه بخشهای امدادی،
درمانی و انتظامـــی قدردانی میکنم
و از مســـئوالن میخواهم برای یافتن
باقیمانده مفقودان در چنار و آذرشهر
و ســـایر مناطق ،بیش از پیش تالش
کنند و نیز برای ســـاختن خانههایی
که آســـیب دیـــده و یا به طـــور کامل
از بیـــن رفتهانـــد ،تـــاش الزم را
انجـــام دهند .وی خاطرنشـــان کرد:
بـــه وزارت راه و شهرســـازی و بنیـــاد
مسکن دســـتور میدهم که عملیات
ساخت و بازسازی ،خانههای مردم
را در مناطق آســـیب دیـــده از امروز
آغاز کنـــد .روحانی تأکید کرد :مردم
بدانند که دولت در کنار آنان اســـت
و به آنان دســـت مریزاد میگویم که
توانســـتند یکدیگر را یاری کرده و به
وظایـــف دینی و اخالقـــی خود عمل
کـــرده و بـــا تعـــاون در کنـــار یکدیگر
باشند.
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قدردانی  ۲۰۰نماینده مجلس
از افتتاح فازهای پارس جنوبی

بیـــش از  ۲۰۰نماینـــده مجلـــس شـــورای اســـامی در
بیانیـــهای با اشـــاره بـــه بهرهبـــرداری از فازهای جدید
منطقـــه گازی پارس جنوبـــی این امـــر را نماد تحقق
سیاستهایاقتصادمقاومتیعنوانکردند.بهگزارشایسنا،دربیانیهنمایندگان
که از سوی علیاصغر یوســـفنژاد ،عضوهیأت رئیسه مجلس در جلسه علنی
صبح دیروز (چهارشنبه) مجلس قرائت شد ،آمده است«:افتتاح همزمان 6فاز
توســـعه میدان عظیم گازی پارس جنوبی و شروع بهرهبرداری از الیه نفتی این
میدان و چهار طرح پتروشـــیمی در  ۲۷فروردین ماه  ۹۶با سرمایهگذاری قریب
بـــه  ۲۰میلیـــارد دالر برگ افتخار زرینی برای جمهوری اســـامی ایـــران و موید
کارآمدی و توانمندی نظام در سختترین شرایط تحریمهای ستمگرانه علیه
صنعت نفت کشور اســـت .امروز مجموعه پارس جنوبی بهعنوان نماد تحقق
سیاســـتهای اقتصاد مقاومتی در تارک نظام میدرخشد .پیگیری سرسختانه
بـــرای اجرای منویات رهبر معظم انقالب در برداشـــت شایســـته و منصفانه از
میدانهای مشـــترک به حمداهلل امروز و در این دولت بـــا بهرهبرداری از  ۱۱فاز
پارس جنوبی بخوبی محقق شده است».

تردد بیش از  7میلیون نفر به مناطق آزاد در ایام نوروز

گمرک ایران اعالم کـــرد در ایام نوروز هفت میلیون و  473هزار
نفر مســـافر به مناطق آزاد کشور تردد داشتند .به گزارش گمرک
جمهوری اســـامی ایران ،بیشـــترین تعـــداد مســـافر در مناطق
آزاد نـــوردوز ،ارس ،ماکو و خـــدا آفرین تردد داشـــتند و مجموع
مســـافران ورودی و خروجـــی در این مناطق ســـه میلیون و 349
هـــزار نفر بـــود .در رتبه بعدی منطقه آزاد قشـــم قرار دارد که در
این ایام یک میلیون و  515هزار مسافر ورودی و خروجی به این
مناطق تردد کردهاند.

کشاورزی دومین عامل رشد اقتصادی بود

آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی نشان میدهد با وجود
ســـهم  60درصدی نفت در رشـــد مثبت اقتصادی ایران در ســـال  1395بر پایه
آمارهای رسمی ،بخش کشاورزی با رشد بیش از  5درصد ،رتبه دوم را از آن خود
کـــرد .به گزارش ایرنا ،عملکرد بخش کشـــاورزی در ایجاد ارزش افزوده تابعی از
عواملی همچون میزان بارندگی ،جریانهای سطحی ،سطح زیرکشت و میزان
اســـتحصال آب از منابع آب زیرزمینی اســـت .نتیجه این وضعیت ،رشد به طور
تقریبی مستقل عملکرد بخش کشاورزی از چرخههای تجاری (رونق و رکود) در
اقتصاد ایران بوده است.

مرغ به مرز تعادل قیمت برگشت

آخرین بررســـیها از بـــازار محصوالت پروتئینی نشـــان میدهد که
قیمت گوشـــت مرغ که در هفتههای اخیر روند افزایشـــی پیدا کرده
بود ،اکنون متعادل شـــده و به طور متوســـط کیلویـــی  ۷۰۰۰تومان
در مغازههـــای ســـطح شـــهر فروخته میشـــود .به گزارش ایســـنا،
قیمت گوشـــت مرغ و ســـایر اقالم آن کـــه در هفتههای گذشـــته با
رونـــد صعودی قیمت مواجه شـــده بود و هر کیلوگـــرم آن به بیش
ل و با شـــیب کاهشی
از ۸۰۰۰تومان رســـید ،اکنون قیمت آن متعاد 
قیمت همراه شده است.

