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سردرگمیمسافرانآخر
ژانویه

گزینههایتأمینسوخت
کم سولفور

در صفحات بعدی بخوانید

روز ستایش
کارآفرینان
 136ســال پیش محمدحسین امین الضرب اتاق
بازرگانی تهران را تأسیس کرد .طی  4سال گذشته
در پاسداشــت از فعالیتهای بخش خصوصی
در روز تأســیس اتــاق بازرگانــی از کارآفرینان برتر
کشــور قدردانــی میشــود .ناطــق نــوری عضــو
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه عنوان
یکی از قدیمیترین حامیــان بخش خصوصی از
صنعتگــران برتر کشــور در ایــن روز قدردانی کرد.

عکس :سعید عامری  /اتاق بازرگانی تهران

 ...داستان تیتر

توصیه ناطق نوری به کارآفرینان در مراسم اعطای نشان امین الضرب

باشید و ناامید نشوید
گروه اقتصادی

علی اکبر ناطق نوری با شــعر قیصر امینپور سخنرانی خود
در مراســم امین الضرب را به پایان رســاند.وقتی ســخنرانی
این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام به پایان رســید
با تشویق حضار روبهرو شد ،چرا که گفتههای او مرهمی بود

برای کســانی که با دلی پر از غم به تاالر وحدت آمده بودند.
روز گذشته در مراسم امین الضرب همه شرکت کنندگان به
خاطر سقوط هواپیمای مســافربری اوکراین ،محزون بودند
و خیلــی از مهمانهــا عنــوان میکردنــد کــه دیگر بــه آینده
خوشبیننیستند.مراسمامینالضربجزومعدودمراسمی
اســت که بدون حضور دولتمردان برگزار شد .در این مراسم

خبــری از ســخنرانیهای شــعار گونــه و وعدههــای حمایتی
نبود .همه از بخش خصوصی و تشــکلهایی بودند که برای
اقتصاد و اشتغال کشورشان دغدغه داشتند .بزرگان صنعت
و تولیــد کوچک ترها را نصیحت میکردند به اینکه پشــتکار
داشته باشید و ناامید نشــوید و استارتاپیها هم صنعتگران
را بــه آینــده گره میزدنــد .تنها مقامــی که در مراســم امین

الضرب ســخنرانی کرد ،علی اکبر ناطق نوری ،عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام بود .او صحبت هایش را با تسلیت
به خانواده مسافران هواپیما مسافربری اوکراین شروع کرد و
گفت :ما جوانان و نخبگانی را از دست دادیم که میتوانستند
بــرای آینــده ایــران بســیار
اثر بخش و تأثیرگذار باشند.
ادامه در صفحه 8

سیمای  10اقتصاد بدون امریکا

رشد اقتصادی
در باشگاه تحریمیها

در ســال  2019میــادی ،دولــت امریــکا بیــش از  20مــورد
تحریــم علیــه دولتهــا ،نهادهــا و افــراد داشــته اســت.
خزانــهداری امریــکا در گزارشهــای خــود اعــام کــرد کــه
بیشــترین کشــورهایی را کــه تاکنــون تحریــم کــرده ،ایــران،
کرهشــمالی و ســوریه اســت .هر چند بنای تمدن جدید بشر ،اســتوار بر تجارت
آزاد اســت امــا تحریــم از جملــه اعمال ضد بشــری شــناخته میشــود .با این
حال ،شدیدترین تحریمهای دولت امریکا و انفعال دولتهای غربی از سوی
دیگــر ،عاجــز از آن بوده اســت که نتایج مــورد نظر سیاســتمداران امریکایی را
فراهم کند .این تنها شکســت تحریمهای همه جانبه علیه ایران نیســت بلکه
زیر ســؤال رفتن مفهوم تحریم و قدرت اثرگذاری و بازدارندگی آن ،به مراتب
دغدغه مهمتری را برای تحریمکنندگان ایجاد کرده است.
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خیز  400هزار واحدی شاخص بازار سهام

بازدهی  11درصدی بورس
در  72ساعت

در حال حاضرهمه چیز دست به دست هم داده تا
رکوردزنیهای بورس اوراق بهادار تهران ادامه یابد.
درحالی که در هفته گذشته بواسطه تنشهای سیاسی شدید
میان ایران و امریکا ،بازار سهام تهران  7.8درصد کوچک شد و
شاخص کل بورس  30هزار و  292واحد ریخت ،تنها در سه روز
نخست هفته جاری (شنبه تا دوشنبه) شاخص توانست نه تنها
ریزشهای شدید هفته قبل خود را پس بگیرد ،بلکه  8کانال
جدید را نیز فتح کند.

