
شاخص دالر برای دومین روز متوالی نسبتا بدون تغییر 
ماند. به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، در شرایطی که 
اقتصاد آمریکا با بدترین شرایط اقتصادی خود در طول 
۹ دهه اخیر مواجه شده، جروم پاول، رییس بانک مرکزی 
این کشور در سخنانی گفته است نظام بانکی این کشور 
به حد کافی برای پشت سر گذاشتن این بحران نیرومند 
است. در حال حاضر بیش از ۳۶ میلیون نفر در آمریکا برای 
دریافت مزایای بیکاری درخواست داده اند و انتظار می رود 
رشد اقتصادی به پایین ترین سطح خود از زمان بحران 
سال ۱۹۲۹ برسد.پاول با بیان اینکه قبول دارد آمارهای 
اقتصادی سه ماهه دوم سال خیلی خیلی بد خواهند بود، 
نسبت به بهبود شرایط و احتمال بازگشت رشد اقتصادی 
به محدوده مثبت در سه ماهه سوم سال ابراز امیدواری 
کرد. وقایع معامالت ارز هم چنین تحت تاثیر اخبار مربوط 
به تشدید جنگ تجاری آمریکا با چین قرار دارد. پیش 
از این اختالفات درونی گســترده بین کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا باعث بی عملی بانک مرکزی اروپا شده بود، 
آن هم زمانی که دیگر همتایان این بانک به سرعت برای 
احیای رشد اقتصادی دست به کار شده اند. در ژاپن بانک 
مرکزی این کشور یک تریلیون دالر و در آمریکا فدرال 
رزرو حدود ۲.۵ تریلیون دالر اعتبار و نقدینگی مختلف 
برای حمایت از بخش های مختلــف اقتصادی در نظر 
گرفته اند.در آسیا نیز عملکرد ناامیدکننده اقتصاد ژاپن 
ادامه دارد؛ صادرات این کشور تا پایان ماه آوریل با کاهش 

۲۲ درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده است که این 
رقم در طول یک دهه اخیر بی سابقه بوده است. در طرف 
واردات نیز ژاپنی ها ۷.۹ درصد کمتر از ماه قبل واردات 
داشته اند. این در حالی است که نرخ بیکاری در ژاپن نیز تا 
پایان ماه مارس با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 
۲.۵ درصد رسیده است. عملکرد ضعیف سومین اقتصاد 
بزرگ جهان آن هم در شــرایطی که با توجه به تعویق 
افتادن مسابقات المپیک، احتماال شاهد تداوم این روند 
خواهیم بود باعث شده است تا یمن در روزهای اخیر نتواند 
به خوبی از فضای پرریسک اقتصاد جهانی بهره برداری 

کرده و بیش از پیش صعود کند.

شاخص دالر
شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای 
جهانی را اندازه می گیرد، در معامالت امروز نسبتا بدون 
تغییر نسبت به روز قبل و در سطح ۹۹.۳۸۸ واحد بسته 
شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۳۵ دالر 

اعالم شد.  

ارزهای اروپایی
داده های جدید منتشر شــده از منطقه یورو نشان می 
دهد که کشورهای اروپایی با حادترین بحران اقتصادی 
یک دهه اخیر خود مواجه شده اند. طبق اعالم مرکز آمار 
اروپا، متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو 

در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با سه ماهه پایانی 
سال قبل ۳.۸ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
۳.۲ درصد کمتر شده است.  از سوی دیگر میزان تجارت 
خارجی کشورهای عضو منطقه یورو در ماه مارس  نسبت 
به مدت مشابه سال قبل با افت ۱۲.۱ درصدی مواجه شده 

و به ۱۵۳.۳ میلیارد یورو رسیده است.
در انگلیس نیز وضعیت چندان بهتر نیست و بانک مرکزی 
انگلیس در گزارشی هشدار داده است رشد اقتصادی این 
کشور به کمترین ســطح خود از زمان جنگ جانشینی 
اسپانیا در قرن هجدهم خواهد رسید.  با این حال باقی 
ماندن نرخ بیکاری در یکی از کمترین سطوح نیم قرن 
اخیر، امیدها به بازگشت ســریع تر اقتصاد انگلیس به 
محدوده رشــد مثبت را تقویت کرده است.در تازه ترین 
دور از معامالت، پوند با افت ۰.۳۸ درصدی نسبت به روز 
قبل خود و به ازای ۱.۲۱۹ دالر مبادله شــد. یورو ۰.۱۳ 
درصد باال رفت و با باقی ماندن در کانال ۱.۰۹  به ۱.۰۹۶ 

دالر رسید.

ارزهای آسیایی
در معامالت بازارهــای ارزی جهانی، همچنین هر دالر 
با ۰.۰۴ درصد کاهش به ۱۰۷.۷۴۲ ین رســید. در برابر 
همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.۵۲۵ دالر 
مبادله شد. همچنین نرخ برابری دالر معادل ۷.۱۰۵ یوان 

چین اعالم شد.

همه شاخص های مهم بورسی در منطقه آمریکا و اروپا 
صعودی شدند. به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، 
عملکرد اقتصادی کشــورهای مختلــف تحت تاثیر 
محدودیت های رفت و آمدی و تعطیلی کسب و کارها 
کماکان در ســطحی ناامیدکننده باقی مانده اســت. 
اســتیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا در جمع 
نمایندگان کنگره این کشور طی اظهاراتی کم سابقه و در 
یک عقب نشینی آشکار از مواضع قبلی گفته است کرونا 
می تواند یک ریسک دائمی برای اقتصاد باشد.از سوی 
دیگر با وجود کاهش سرعت شیوع کرونا در جهان، این 
بیماری کماکان در حال گرفتن جان انسان ها در نقاط 
مختلف است و ضرورت رعایت نکات بهداشتی باعث شده 
است تا بسیاری از واحدهای اقتصادی در سراسر جهان 
با حداکثر ظرفیت خود مشغول به فعالیت نباشند.با این 
حال در تازه ترین دور از تنش هــا بین آمریکا و چین، 
دونالد ترامپ در پیامی توئیتری نوشــت: چین تالش 
می کند تا با ناامیدی، درد و کشــتاری که کشورش در 
تمام دنیا گسترش می دهد را منحرف کند. اطالعات 
غلط و حمله تبلیغاتی از سوی چین علیه اروپا و آمریکا 
بی شرمی است! آن ها می توانستند خیلی راحت جلوی 
بیماری را بگیرند اما ایــن کار را نکردند. چین و آمریکا 
بیشترین روابط تجاری جهان را با یکدیگر دارند و سال 
گذشــته پس از یک جنگ تجاری و تعرفه ای طوالنی 

بر سر مقدمات توافق بزرگتر که به فاز نخست مشهور 
است به توافق رسیدند. جنگ تجاری این کشور یکی 
از دالیل اصلی ریزش بازارها و کاهش رشــد اقتصادی 
جهان در سال گذشته بود و فعاالن بازار نگران اند تشدید 
اختالفات بین دو اقتصاد نخست جهان به ویژه در عصر 
پساکرونا فشار بر روی تجارت جهانی و احیای اقتصادی 

را تشدید کند.

بورس آمریکا
در وال استریت، همه شــاخص ها صعودی بودند تا جایی 
که هر سه شاخص اصلی بورســی در سطح باالتری از روز 
قبل خود بسته شدند. شــاخص »داوجونز ایدانستریال 
اوریج« با ۱.۵۲ درصد صعود نسبت به روز قبل و در سطح 
۲۴ هزار و ۵۷۵.۹۰ واحد بسته شد. شاخص »اس اند پی 
۵۰۰« با ۱.۶۷ درصد افزایش تا سطح ۲۹۷۱.۶۱ واحدی 
باال رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک 
کامپوزیت« با صعود ۲.۰۸ درصدی در سطح ۹۳۷۵.۸۱ 

واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
مساله برگزیت کماکان کانون توجه معامله گران اروپایی 
است هر چند که اختالفات بین طرفین به حدی باال است 
که کسی امیدوار به یک توافق زودهنگام نیست. دیوید 

فراست، مذاکره کننده ارشد انگلیس با ابراز نارضایتی 
از پیشرفت اندک حاصل شده در مذاکرات گفته است 
اتحادیه اروپا باید در مواضع خود تغییرات اساسی دهد. 
از سوی دیگر نیز میشــل بارنیه، مذاکره کننده ارشد 
اتحادیه اروپا روند مذاکرات برگزیت را مایوس کننده 
دانسته و گفته است که اروپا حاضر به قربانی کردن منافع 
خود به خاطر اقتصاد انگلیس نیست. با این حال بوریس 
جانسون، نخست وزیر انگلیس به همتای ایرلندی خود 
گفته که حصول توافق بین دو طرف را کماکان ممکن 
می داند. از سوی دیگر انگلیس به تازگی از نظام تعرفه 
ای جدید خود برای دوران پسابرگزیت رونمایی کرده و 
این مساله می تواند بیانگر جدی بودن انگلیس بر پیشبرد 
الگوی مدنظر خود و کمرنگ تر شدن احتمال توافق با 
اتحادیه اروپا بر سر مسایل گمرگی باشد.  در معامالت 
بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس 
لندن با ۱.۰۸ درصد صعود نسبت به روز قبل و در سطح 
۵۹۸۴.۲۵ واحد بســته شد.  شــاخص "دکس ۳۰" 
بورس فرانکفورت در آلمان با افزایش ۱.۳۴ درصدی و 
ایستادن در سطح  ۱۱ هزار و ۳۷.۰۲ واحدی به کار خود 
خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با جهش 
۰.۸۷ درصدی در سطح ۴۴۲۷.۴۸ واحد بسته شد. در 
مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۱.۱۳ درصد باال رفت و به 

۶۵۶۵.۷۰ واحد رسید.

ثبات دالر ادامه یافت
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انعکاس ناترازی اقتصاد 
در التهاب بازارها 

بستــــرهای نامناســب 
اقتصادی زمینــه را برای 
 بــروز التهابــات فراهــم 
می کند و دلیل این امر هم 
ساختارهای نامناسب اقتصادی شکل گرفته در 
اقتصاد کشور است. در حال حاضر ۶ نوع ناترازی 
در کشور وجود دارد که باعث مشکالت اقتصادی 

و تورم شده است...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصاد و کارآفرینی
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شروط پیشتازی آنالین ها 
از سنتی ها در پسا کرونا

توافق هشت بندی 
صرافان با  بانک مرکزی 

برای ثبات  بازار ارز

چک های برگشتی در فروردین ماه  44 درصد افزایش یافت

رونمایی از موج اصلی چک های برگشتی
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رشد   تورم   با   دالر 17هزارتومانی
نرخ  تورم  ماهانه  خانوارها   افزایش   یافت

دلیل اصلی تورم      افزایش  نرخ ارز است

هرچند با شیوع کرونا همه کسب و کارها آسیب دیدند 
و از گزنــد کرونا در امان نبودند؛ اما کســب و کارهای 
دانش بنیان، اینترنتی بر روی فضای مجازی تنها کسب 
و کارهایی بودند که تا میزان زیادی موفق شدند در این 
وانفسای کرونا در امان بمانند و حتی برخی از آنها سرمایه 
گذار جذب کنند. این نوع کسب و کار در عین حال که 
بودجه بسیار کمی برای شروع می خواهد به نظر می رسد 
آینده بســیار خوبی دارد و در این راستا رابطه کرونا و 
کسب و کار قابل بررسی اســت و با کمی تفکر کسب 
و کارهایی که بیشترین صدمه از این بحران دیده اند را 
می توان با کسب و کارهایی که کمترین صدمه از ویروس 
کرونا و شیوع آن دیده اند را تحلیل و بررسی کرد.کسب 
و کارهای آنالین حتی قبل از شیوع جهانی کرونا مورد 

استقبال استارتاپ ها...

کانون صرافان در راســتای ثبات بازار ارز با بانک 
مرکزی در ۸ موضوع توافق کرد.  کانون صرافان 
طی اطالعیه ای اعالم کرد که ایــن کانون برای 
ثبات بــازار ارز با سیاســت های بانــک مرکزی 
همراه اســت و به منظور اســتفاده از پتانسیل 
صرافی های رسمی سراسر کشور و تقویت بازار 
و رفع دغدغه ها از نوسانات ارز در روزهای اخیر، 
در جلســات تخصصی در محــل بانک مرکزی 
 حضور یافتــه که بــه تصمیمات ســازنده ای 
منتج شد.مهم ترین تصمیمات اخذشده در این 

جلسات به شرح ...
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طرح آینده داران 



اقتصاد2
ایران وجهان

تشــکیل کمیته تخصیص ارز برای 
برنامه ریزی توسعه صادرات غیرنفتی

معــاون وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت و 
رئیس کل سازمان توســعه تجارت ایران، با 
اشــاره به اقدامات انجام شــده در خصوص 
برنامه ریزی توسعه صادرات غیرنفتی در سال 
99 از تشــکیل کمیته تخصیص ارز به همت 
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
با عضویت نمایندگان معاونت های صنعتی و 
معدنی، سازمان توســعه تجارت ایران و بانک 
مرکزی با هدف تصمیم گیــری در خصوص 
موضوعات مرتبط با تخصیص ارز به واردات، 
تهاتر و واردات در مقابل صادرات خبر داد.به 
گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید 
زادبوم همکاری و هماهنگی اتاق های مشترک 
بازرگانی ایران و سایر کشورها در جهت توسعه 
موضوعات مربوط به تهاتر و همچنین واردات 
در مقابل صادرات را ارزشمند توصیف کرد و 
خواستار همکاری بیشتر بخش های مذکور در 

این خصوص شد.
وی تدویــن پیش نویــس بســته حمایــت 
از صــادرات غیرنفتی ســال 99 و ارائه آن به 
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را از دیگر 
اقدامات سازمان توســعه تجارت ایران عنوان 
کرد و از همکاری ســایر دســتگاه ها از جمله 
اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران، صندوق توســعه ملی، سازمان برنامه و 
بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک 
ج. ا. ایران، اتاق تعاون، وزارت جهاد کشاورزی 
و بانک مرکزی در این خصــوص تقدیر کرد. 
معــاون وزیر و رئیس کل ســازمان توســعه 
تجارت ایران بیان داشت: بسته حمایتی سال 
99 با تاکید بر توســعه صادرات به 15 کشور 
همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، 
هند، ســوریه و لبنان و همچنین حمایت از 
زیرساخت های صادراتی و توسعه فعالیت های 
ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات 
تدوین شده است و پس از ابالغ بسته حمایتی 
سال 99 نسبت به تدوین و ابالغ شاخص های 
پرداخت مشوق ها توســط کارگروه مشوق ها 

اقدام خواهد شد.
زادبوم گفت: منابع مندرج در بسته حمایتی 
سال 99، سپرده گذاری 20هزار میلیارد ریالی 
از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی است 
که در یک دوره دو ســاله در بانک های عامل 
جهت اعطــای تســهیالت صادراتی صورت 
می گیرد. وی افزود: این تسهیالت به صورت 
ترکیبی به نسبت 50 درصد منابع بانک عامل 
و 50 درصــد منابع ســپرده گذاری صندوق 
توســعه ملی، ســپرده گذاری بــه مبلغ یک 
میلیارد یورو دوساله در چند بانک عامل توسط 
صندوق توســعه ملی بابت اعطای تسهیالت 
ارزی در قالب اعتبار خریدار و فروشنده، منابع 
پیش بینی شــده در قانون بودجه ســال 99 
کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی 
به میــزان6000 میلیــارد ریال،  بخشــی از 
درآمدهای حاصــل از وضع عوارض صادراتی 
و افزایش ســرمایه دولت در صندوق ضمانت 
صادرات ایران تا سقف 100 میلیون یورو است.

فروش سهام عدالت از سه شنبه آینده
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطالعیه ای 
اعالم کرد: کســانی که قصد فروش ســهام 
عدالت خود را دارند، از سه شنبه هفته آینده 
به شــعب بانک هایی که قبــاًل در آن دارای 
حساب بانکی بوده اند، مراجعه کنند.وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی در اجــرای ابالغیه 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، مبنی بر 
آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به مصوبه 
مورخ ۳0/2/99 شــورای عالــی بورس طی 

اطالعیه ای صادر کرد.
بر اســاس این اطالعیه کلیه دارندگان سهام 
عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود 
را دارند، میتوانند از روز سه شنبه، 6/۳/99 به 
شعب بانک هایی که قباًل در آن دارای حساب 
بانکی بوده و شماره شــبای آن حساب را به 
سازمان خصوصی ســازی معرفی کرده اند، 
مراجعه و با تکمیل  فرم های مربوط نســبت 
به تکمیل سفارش فروش ۳0 درصد از سهام 
عدالت خود و تعهد نامه مربوطه، اقدام کنند.

پس از اتمام مهلت اعالم شده در سامانه سهام 
عدالت )۸/۳/99 ( از تاریخ 10/۳/99 بانک ها 
از طریق کارگزاری های خود یا کارگزاری های 
طرف قــرار داد، به تدریج نســبت به فروش 
ســهام متقاضیان در بورس اقــدام و وجوه 
حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها 

واریز خواهند کرد.

خبر

رییس جمهوری با تاکید بر 
این که مشکالت را با خوبی 
پشت سر خواهیم گذاشت، 
گفت: نمی گذاریم لبخندی 
روی صورت مستبدین کاخ 
سفید بنشیند و کاری می کنیم که غم اندوه در مسیر غلط 
سیاسی آن ها باشد.حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانی در پایان آیین بهره برداری از طرح های ملی استان 
سیستان و بلوچستان و آغاز عملیات نصب سکو و توسعه 
فاز 11 پارس جنوبی که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار 
شد افزود: فشار شدید بی سابقه تحریم ها بر حرکت ملت 
نمی تواند، تاثیر بگذارد. آمریکا نمی تواند ملت را به زانو 
در بیاورد. دلیل آن افتتاح طرح هایی است که در سال 
1۳99 بعد از 2 سال و چند ماه تحریم شدید، اجرایی شد. 
وی تاکید کرد: کرونا و مشکالتی از قبیل این ها نمی تواند 
تولید ما را متوقف کند. البته هریک از این ها ممکن است، 
تاثیرگذار باشد یعنی هم ویروس آمریکایی و هم ویروس 
کرونا هردو ویروس بی تاثیر نیستند اما هیچ یک از این 
ویروس ها ما را متوقف نخواهــد کرد و ما به تولید خود 
ادامه می دهیم. ما با تمام توان تالش می کنیم هدفی که 
رهبری امسال برای جهش تولید تعریف کردند اجرایی 
کنیم و تالش می کنیم هر هفته تا پایان سال افتتاح های 

بزرگ داشته باشیم.
رییس جمهور گفت: در این روزهای پایانی ماه رمضان با 
دعای خیر و با حضور و کمک و ایثار آنها توانستیم قدم 
های خوبی برای مقابله با ویروس کرونا و تولید برداریم. 
امیدواریم که با کمک مردم این راه را ادامه دهیم و نمی 
گذاریم لبخندی بر روی صورت مستبدین کاخ سفید 
بنشــیند و کاری می کنیم که غم اندوه در مسیر غلط 

سیاسی آنها باشد. ملت ما سرافراز اســت و سرافرازتر 
خواهد بود و ما از این مشکالت به خوبی عبور خواهیم کرد 
و دیگران را هم یاری و کمک خواهیم کرد و همیشه یار 

مظلومان و یار ملت فلسطین هستیم.
روحانی گفت: امروز بسیار خوشحالم که دو اقدام بسیار 
مهم در دو اســتان قرار گرفت. در اســتان سیستان و 
بلوچستان وزارت نیرو و جهاد کشاورزی طرح های مهمی 
داشت. مردم شاهد بودند که آب آشامیدنی در بخش های 
مختلف و ۴6 هزار هکتار اراضی کشاوری سیستان که 
تقریبا همه آنها با آبیاری مدرن تامین می شــود که در 
این زمینه شاهد یک تحول بزرگ خواهیم بود.رییس 
جمهوری ادامه داد: تقریبا این اراضی حدود یک میلیون 
تن مواد غذایی را در اختیار مردم قرار می دهد و موجب 

حرکت و اشتغال خوبی در منطقه سیستان خواهد بود 
که البته مشابه این طرح ها برای منطقه بلوچستان هست.
وی با تاکید بر این که اســتان سیســتان و بلوچستان 
برای ما بسیار مهم است گفت: دولت یازدهم و دوازدهم 
طرح های بســیار مهمی در این استان داشته است که 
یکی از این طرح ها، طــرح ۴6 هزارهکتاری در منطقه 
سیستان و زابل است. طرح مهم دیگری که در سیستان 
و بلوجستان داشتیم احیا و فعال کردن بندر مهم چابهار 
بود که مرتبط در حال توسعه است و هنوز هم ادامه دارد 
و برخی فازهای مهم آن در دولت یازدهم و دوازدهم به 

بهره برداری رسیده است.
روحانی افزود: طرح مهم دیگر طرح راه آهن چابهار به 
زاهدان است. طرح دیگر گازرسانی در منطقه و سیستان 

و بلوچستان بود که در دولت یازدهم گاز به زاهدان رسید 
و بعد هم به زابل و بقیه شهرها ادامه پیدا می کند.رییس 
جمهوری ادامه داد: در سیســتان و بلوچستان احیای 
معادن، توسعه چابهار و راه آهن و گازرسانی و همچنین 
طرح های مهم آب و خاک و این ۴6 هزارهکتاری جزو 

طرح های بسیار مهم دولت بود.
وی گفت: سیســتان و بلوچســتان یک استان بسیار 
مهم برای کشور اســت که از لحاظ امنیت ملی یکی از 
استان های بسیار حساس است. معروف است که چابهار 
و استان سیستان و بلوچستان پیشانی امنیت ملی ایران 
است که به جای خود حرف درســت و به جایی است.
روحانی افزود: سیســتان و بلوچستان استانی است که 
با دو همسایه بسیار خوب ما پاکستان و افغانستان هم 
مرز است. این اســتان دارای معادن بسیار ذی قیمتی 
اســت که باید در این زمینه کار بزرگی انجام بگیرد که 
بخشی در دولت یازدهم و دوازدهم انجام گرفته که باز 
هم باید ادامه پیدا کند.رییس جمهوری تاکید کرد: یکی 
از مسایل مهم سیستان و بلوچستان مسیر اصلی اتصال 
جنوب به شمال اســت. هم کریدور ترانزیتی جنوب به 
شمال از چابهار و سیستان و بلوچستان باید عبور کند 
که البته در حال حاضر بخشی از این طرح از هرمزگان و 
بندرعباس عبور می کند که طرح اصلی در چابهار است. 
در واقع بندراقیانوسی ما در ایران در چابهار است که بسیار 
اهمیت دارد و از این مسیر می توانیم منطقه اقیانوس هند 
و منطقه آفریقا را به آسیای مرکزی و منطقه CIS متصل 
کنیم. وی اضافه کرد: قدم های بسیار مهمی برداشته شده 
است و خیلی آرزو دارم بخش بزرگی از راه آهن چابهار 
به زاهدان حداقل تا ایرانشهر در این دولت افتتاح کنیم 
که البته همه تالش ما این اســت که این طرح به پیش 
 برود. جزو طرح هایی است که مداوم و منظم آن را دنبال 

می کنم چرا که از طرحهای بسیار مهم دولت است. 

روحانی: 

کرونا و آمریکا نمی توانند تولید ما را متوقف کنند 

سخنگوی وزارت امور خارجه:
لیست جدید تحریم ها نشانه ناکارآمدی 

کامل تحریم های گذشته آمریکاست
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: افزودن نام 
نهادها و مقامات ارشد کشوری، قضایی و انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران در لیست تحریم ها نشانه 
ناکارآمدی کامل تحریم های گذشته آمریکاست 
که آن ها را ناچار به گسترش نظام تحریمی خود 

به نهادهای غیر اقتصادی و غیرنظامی کرده است.
سید عباس موسوی ضمن محکومیت این تحریم 
ها و با تاکید بر این که »اعتیاد رژیم ایاالت متحده 
به وضع تحریم، نشــان دهنده رفتار غیرقانونی و 
خودسرانه این کشــور علیه تمامیت نظم و حقوق 
بین الملل بوده و نهادها و مقامات قانونی دولت های 
مستقل را هدف سیاست های خصمانه خود قرار می 
دهد«، تصریح کرد:  تحریم بی حاصل، تکراری و کور 
رژیم ایاالت متحده آمریکا علیه وزیر کشور، فرمانده 
نیروی انتظامی و ســایر مقامات کشورمان نشانه 
ضعف، استیصال و سردرگمی رژیم آمریکاست که بر 
اساس توهمات همیشگی و تحت تاثیر مشاورانی کم 
مایه و در واکنش به ناکامی های این رژیم در مقابل 

اراده پوالدین دولت و ملت ایران صورت می گیرد.
موسوی افزود: تحریم اخیر نیز در شمار نقض های 
فاحش قطعنامه 2۳۳1 شورای امنیت ملل متحد 
و تعهدات آن دولت ذیل حقــوق بین الملل عام 
محسوب می شود و جامعه بین المللی می بایست 
ایاالت متحده را در مقابل این نقض های فاحش 
پاسخگو سازد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در 
پایان اظهار داشت: ایاالت متحده با وضع و اجرای 
چنین تحریم هایی، نزاکت های ریشــه دار عرفی 
و بین المللی را نادیده انگاشــته و مستقیماً افراد 
و نهادهایی را تحت تحریم قــرار داده که با نظم و 
امنیت ملت ایران و در تصویری بزرگتر با امنیت 

منطقه ممزوج است.

سازمان حمایت طی نامه ای به معاون وزیر 
کشور خواستار شد

تخلیه ماشین های صفر کیلومتر و 
بدون پالک از پارکینگ ها

معــاون وزیر صمــت و رییس ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان طی نامه ای 
به معاون وزیر کشــور و رییس ســازمان همیاری 
شهرداری های کشور، خواستار تخلیه ماشین های 
صفر کیلومتر و بدون پالک از سطح پارکینگ ها شد.

عبــاس تابــش در این نامه با اشــاره بــه تاکید 
رئیس جمهور و  مصوبه اخیر ســتاد تنظیم بازار 
کشور به منظور ســاماندهی بازار خودرو، اعالم 
کرد که نگهداری خودروهــای صفر کیلومتر در 
پارکینگ های سطح شهر ممنوع بوده و صاحبان 
پارکینگ ها موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته 
ضمن تماس با مالکان خودروها، پارکینگ ها را از 

خودروهای صفر کیلومتر تخلیه کنند.
وی همچنین در این نامه تاکید کرد که  "خودروهایی 
که با هــدف افزایــش قیمت و برهــم زدن نظم و 
تعادل بازار، گرانفروشی و کسب منافع نامشروع در 
پارکینگ ها دپو شــده اند باید به بازار عرضه شود.
طبق اعالم رییس ســازمان حمایت در این، پس از 
انقضای مهلت مقرر، نگهداری خودرو صفر کیلومتر 
در پارکینگ ها در حکم احتکار بوده و با متخلفین 
در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور برخورد 

تعزیری و قضایی صورت خواهد گرفت.
در پی افزایش قیمت نجومــی در بازار خودرو در 
نهایت در جلسه روز دوشنبه، 22 اردیبهشت ماه 
در ستاد تنظیم بازار مقرر شد که قیمت خودروهای 
سایپا 2۳ درصد و قیمت محصوالت ایران خودرو 
10 درصد افزایش یابد و قیمت خودرو در کف بازار 
هم شامل قیمت درب کارخانه به عالوه حداکثر 10 
درصد سود باشد. همچنین در این جلسه مقرر شد 
محدودیت های جدیدی برای متقاضیان خودرو 
اعمال شود، برای مثال هر کدملی فقط یک خودرو 
می تواند بخرد و در موقع ثبت نام کارت ملی، گواهی 
نامه، حساب بانکی و سیم کارت باید به نام شخص 
متقاضی ثبت نام باشــد و در صورت مهیا نبودن 
هر یک از این شرایط امکان ثبت نام برای شخص 

فراهم نخواهد شد.
همچنین متقاضی باید ســن باالی 1۸ ســال و 
گواهینامه رانندگی داشته باشد و در ۳6 ماه گذشته 
از هیچ یک از خودروســازان خودرویی دریافت 
نکرده باشد. چند روز بعد هم وزارت صمت اعالم 
کرد که پارکینگ ها حق پذیــرش خودرو بدون 
پالک را ندارند و سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان طی اطالعیــه ای به خریداران 
هشدار داد که در هنگام خرید خودرو صفر کیلومتر 
از بازار آزاد به وضعیت اعتبار گارانتی خودرو توجه 
کنند، چراکه خودروهایی که تا سه ماه بعد از تحویل 
خودرو برای سرویس اولیه مراجعه نکند، گارانتی 

خودرو آنها از درج اعتبار ساقط خواهد شد.

اخبار

زنگنه گفت: تمام کارها در شرایطی انجام شد که مشکل مالی داشتیم و 
نفت 100 دالری نداشتیم، البته صندوق توسعه ملی کمک زیادی به ما 
کرد. به گزارش وزارت نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت از پایان بخش دریایی 
پارس جنوبی و تکمیل 1۷ فاز در دولت تدبیر و امید خبرداد و گفت: آنچه 
در شرایط کنونی مهم است اینکه ما در دوران تحریم متوقف نمی شویم و با 
وجود تحریم کارمان را پیش می بریم و همه پروژه هایمان اعم از میدان های 
 مشــترک، پروژه گوره – جاســک، پروژه های غرب کارون و پتروشیمی

 فعال است.
بیژن زنگنه در آیین آغاز مراحل عملیات نصب پایه نخستین عرشه طرح 
توسعه فاز 11 پارس جنوبی با اشاره به اینکه این میدان موهبتی الهی برای 
ملت ایران است، یادآور شد: عملیات توسعه فازهای این میدان مشترک 
گازی پس از سال 1۳۷6 آغاز شــد.وی مقدار برداشت از میدان مشترک 
گازی پارس جنوبی را در سال 92 روزانه 2۸0 میلیون مترمکعب عنوان کرد 
و با بیان اینکه این رقم اکنون به روزانه ۷00 میلیون مترمکعب رسیده است، 

تصریح کرد: امسال نیز 50 میلیون مترمکعب به این مقدار افزوده می شود.
وزیر نفت افزود: خوشبختانه برای نخستین بار در این دولت آنچه خواست 
ملت ایران در برداشت متناسب با سهم مان از این میدان بود، محقق شده 
است. زنگنه با اشاره به اینکه بخش عمده ای از توسعه میدان گازی مشترک 
پارس جنوبی در سال های اخیر در زمان تحریم محقق شده است، اظهارکرد: 
البته در فرصت کوتاه برجام توانستیم بسیاری از کاالهای مورد نیاز را وارد 

کشور کنیم.
وی با یادآوری اینکه پیش از آغاز بــه کار این دولت 10 فاز پارس جنوبی 
تکمیل و 1۷ فاز ناتمام وجود داشت، اظهار کرد: خوشبختانه 1۷ فاز نیمه 
تمام جز پاالیشگاه فاز 1۴ پارس جنوبی اکنون به بهره برداری رسیده است 
و امسال همه فعالیت های دریایی این میدان پایان می یابد. وزیر نفت ادامه 
داد: این فعالیت ها در شرایطی انجام شده است که با مشکالت مالی روبه رو 
بودیم و نفت 100 دالری هم نداشتیم البته صندوق توسعه ملی در این مدت 

کمک زیادی به ما کرد.

زنگنه از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به  عنوان آخرین فاز این میدان 
مشترک نام برد و یادآور شد: قرارداد توسعه این میدان سال 96 با کنسرسیوم 
بین المللی  متشکل از توتال فرانسه، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت 
چین )سی ان پی سی آی( و پتروپارس ایران امضا شد و این کنسرسیوم پیش 
از ترک ایران 100 میلیون دالر در این طرح هزینه کردند. وزیر نفت با بیان 
اینکه با بازگشت تحریم ایران ابتدا توتال و سپس سی ان پی سی آی چین از 
این پروژه خارج شدند، گفت: با خروج این شرکت ها توسعه این پروژه به طور 
کامل به شرکت پتروپارس سپرده شد. وی هدف از اجرای طر توسعه فاز 11 
پارس جنوبی به ارزش بیش از ۴ میلیارد دالر را افزون بر برداشت روزانه 56 
میلیون مترمکعب گاز از این میدان مشترک، استفاده از فناوری فشارافزایی 
عنوان کرد و افزود: برداشت گاز از میدان پارس جنوبی در آینده با افت تولید 
همراه می شود بنابراین قرار بود در این فاز از این فناوری استفاده کنیم. به 
گفته زنگنه، 2 میلیارد و ۴00 میلیون دالر از مبلغ بیش از ۴ میلیارد دالری 

این قرارداد مربوط به سکوی فشارافزایی بوده است.

زنگنه:

درشرایطتحریممتوقفنمیشویم
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وزیــر راه و شهرســازی گفت: با مصوبــه دولت در 
کمیســیون اقتصادی در هفته گذشــته، مصوب 
شد تا این اختیارات به ســازمان امور مالیاتی داده 
شــود تا بتوانند مالیات خانه های خالی را بگیرند.
محمد اسالمی در شناســایی ۸00 هزار متقاضی 
طرح اقدام ملی مسکن حاشیه نشست هم اندیشی 
تشکل های حوزه ساخت مسکن افزود: در جلسه از 
همه تشکل ها، اتحادیه ها، انجمن ها و کسانی که در 
توزیع مســکن و تولید کننده مصالح ساختمانی و 
تاسیساتی فعال بوده اند دعوت شده بود. وی گفت: 
در سال جهش تولید باید این گام بزرگ را برداریم و 
با هم اندیشــی و هم فکری برای اجرای برنامه های 
بزرگ قدم برداریم.اســالمی افزود: ممکن است در 
این راه موانع و کاستی هایی وجود داشته باشد که با 

شناسایی دقیق باید بتوانیم برای این برنامه و جهش 
بزرگ در سال 99 اطمینان کسب کنیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: این جلسات را به عنوان 
شورای راهبری جهش تولید مسکن در ماه های آینده 
هم تکرار خواهیم کرد و هر لحظه که مانع و مشکلی 
سر راه تولید کنندگان باشد بتوانیم آن را به هنگام 
دریافت کنیم و برای رفع آن تصمیمات الزم را بگیریم.

وی ادامه داد: مشارکت خیلی خوبی بود و همه کسانی 
که دعوت شده بودند شرکت کردند و ظرفیت باالیی 

که وجود دارد می توانیم گام های بلندی برداریم.
اســالمی اضافه کرد: امروز در شــرایطی هستیم 
که متقاضیــان واقعی خود را شناســایی کرده ایم 
و در خیلی از جاها طرح ها شروع شــده و در آینده 
طرح های بزرگ تری را با هماهنگی نقش آفرین ها 

در این عرصه خواهیم داشت.وزیر راه و شهرسازی 
گفت: امیدواریــم این اقدام امروز موجب شــود تا 
در کارها ســرعت بیشتری اعمال شــود تا بتوانیم 
باقیمانده طرح ها را که هنوز شــروع نشــده است 
شروع کنیم تا بتوانیم نهضت خانه سازی در کشور 
را به معنای واقعی کلمه پدیدار کنیم.اســالمی در 
خصوص افزایش قیمت جواز ساخت و ساز در سال 
99 هم گفت: در ســتاد ملی کرونا اتفاقاً تاکید شد 
تخفیف هایی قائل شوند که جذابیت برای ساخت و 
ساز مسکن افزایش پیدا کند و ما بتوانیم از این طریق 

تولید و اشتغال فراگیرتری را شاهد باشیم.
وی افزود: تعاونی های آموزش و پرورش و نیروهای 
مسلح و وزارت رفاه هم طرح هایشان در حال پیگیری 
است و دربخش مربوط به نیروهای مسلح تعدادی از 

طرح هایشان شروع شــده است و آموزش و پرورش 
هم 1۴ هزار واحد آن را کلنگ زده است و برای وزارت 
رفاه هم منتظر هستیم تا هماهنگی های نهایی برای 
فهرست واحدهایشان و معرفی پیمانکار و سازوکاری 
که خودشان انتخاب می کنند کلنگ زنی آن را هم 
انجام دهیم.وزیر راه و شهرسازی درباره سامانه امالک 
هم گفت: سامانه جامعه امالک مسکن را وزارت راه 
و شهرسازی رونمایی کرد، اما بعد متوجه شدیم این 
ســامانه خالء های قانونی دارد و در حوزه اختیارات 
وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نبود که اطالعات 
را درون این سامانه بارگذاری کند، اما با مصوبه دولت 
در کمیسیون اقتصادی هفته گذشته مصوب شد تا 
این اختیارات به ســازمان امورمالیاتی داده شود تا 

بتوانند مالیات خانه های خالی را بگیرند.

وزیر بهداشــت، نســبت به تبعات مســافرت های 
تعطیالت پیش رو در کشور هشدار داد.سعید نمکی، 
با تاکید بر رعایت مردم در تعطیالت عید فطر و عدم 
مســافرت، گفت: ما در مبــارزه و مدیریت بیماری 
کرونا، با لطف خداوند و همراهی مردم و مشــارکت 
همه دســتگاه های برون و درون دولت، بسیار موفق 
عمل کردیم اما بزرگ ترین نگرانی ما این است که با 
عدم رعایت فاصله گذاری و پروتکل ها دوباره گرفتار 

پیک هایی از بیماری در کشور باشیم.
وزیر بهداشــت افــزود: در حال حاضر در اســتان 
خوزستان و بعضی از استان هایی که خیزهای جدیدی 
از بیماری را برداشــتند، می بینیم که کاماًل منطبق 
بر عدم رعایت اصــول و پروتکل ها بودند. لذا از مردم 
خواهش می کنم تعطیالت عید فطر را هم مانند سایر 
همراهی هایی که با مجموعه دولت و وزارت بهداشت 
داشتند، رعایت کنند و سفر نروند، سفرهای جدید، به 

معنای ابتالهای جدید به کووید 19 است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر جمعیت کشور که هنوز 

به بیماری مبتال نشده اســت، در بسیاری از مناطق، 
بیش از 90 درصد اســت. اگر اتفاق جدیدی بیفتد و 
خدای نکرده این گرفتاری باعث خیز جدید بیماری 
در کشــور شــود، واقعاً برای بنده و همکارانم بسیار 
بسیار کار ســخت و نفس گیری خواهد شد. ضمن 
اینکه عزیزانی که برای گذراندن اوقات خوش به سفر 
می روند، برای یک مدت طوالنی بیماری را با خودشان 
به همراه می آورند، ضمن اینکه همه از این بستر جان 
سالم به در نمی برند. متأسفانه در بحران کرونا، تعداد 

قابل توجهی از هموطنانمان را از دست دادیم.
وزیر بهداشت تاکید کرد: از مردم درخواست دارم فعاًل 
سفر نروند، در استان های قرمز که در حال حاضر برای 
ما مشکل ساز هستند، تردد نکنند. این تصور که با گرم 
شدن هوا بیماری مهار خواهد شد، یک خیال بسیار 
بیهوده است، اســتان های گرمسیر ما دچار بیماری 
هستند و خواهشم این است که هموطنان عزیز بیشتر 
همراهی کنند تا بتوانیم تا پایان خرداد شاهد وضعیت 

مطلوب تری باشیم.

کانون صرافان در راســتای ثبات بــازار ارز با بانک 
مرکزی در ۸ موضــوع توافق کرد.  کانــون صرافان 
طی اطالعیه ای اعالم کرد که این کانون برای ثبات 
بازار ارز با سیاســت های بانک مرکزی همراه است 
و به منظور اســتفاده از پتانسیل صرافی های رسمی 
سراسر کشور و تقویت بازار و رفع دغدغه ها از نوسانات 
ارز در روزهای اخیر، در جلســات تخصصی در محل 
 بانک مرکزی حضور یافته که به تصمیمات سازنده ای 

منتج شد.
مهم ترین تصمیمات اخذشده در این جلسات به شرح 

زیر است:
1-همکاری مســتقیم بانک مرکزی با صرافی های 
رسمی برای تقویت چرخه خدمات رسانی در سامانه 
نیما و حضور بیش ازپیش برای پاسخگویی به خریداران 

ارز در سامانه نیما. 
2-استفاده از پتانسیل شبکه رسمی صرافان سراسر 
کشور جهت تنوع بخشی در ارسال حوالجات و ارائه 
خدمات ارزی. ۳-اعــالم کانون صرافــان به عنوان 

تنها تشکل رســمی حوزه ارز در بخش خصوصی به 
هم وطنان.

۴-فرهنگ سازی و اطالع رسانی به عموم مردم جهت 
عدم حضور در بازار ملتهب.

5-استفاده از خدمات نوین در تمام صرافی های مجاز 
برای افزایش تنوع، سرعت ارائه خدمات و کاهش زمان 

مراجعه به صرافی با توجه به شیوع ویروس کرونا.
6-افزایــش ارتبــاط تنگاتنگ صادرکننــدگان و 
صرافی های مجاز برای روان ســازی چرخه تبادالت 
ارزی در نقل و انتقاالت ارز توســط شبکه کارگزاری 
صرافی ها در سراســر دنیا و تسریع بازگشت ارزهای 

صادراتی.
۷-پیشنهاد استفاده از ارزهای دیجیتال برای افزایش 
توان تبادالتی در چرخه بازگشت ارز و تسهیل تبادالت 

ارز.
 ۸-تالش برای شناساندن و معرفی کانال ها و وبسایت 
های غیررسمی که با برهم زدن آرامش روانی سعی در 

ایجاد نوسان در بازار ارز دارند.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

موافقتکمیسیوناقتصادیبااخذمالیاتازخانههایخالی

هشدار وزیر بهداشت به مردم؛

بازگشتپیککروناسختخواهدبود
کانون صرافان اعالم کرد؛

توافقهشتبندیصرافانبابانکمرکزیبرایثباتبازارارز

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

اعالم شماره حساب متقاضیان بیمه بیکاری
کارفرمایان و خویش فرمایانی که پیامک تسهیالت بنگاه های آسیب دیده از کرونا به آنها ارسال شده برای دریافت وام کرونا به سامانه کارا مراجعه کنند. برابر اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی  کارفرمایان و خویش فرمایانی که پیامک تسهیالت بنگاه های آسیب دیده از کرونا را دریافت کردند با ثبت نام در سامانه کارا به نشانی   kara.mcls.gov.ir از حمایت حداقل ۱۲ 
میلیون تومانی بابت هر کارگر برخوردار می شوند.
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زنگ خطر افزایش آمار چک های برگشتی
عباس علوی راد، عضو انجمن اقتصاددانان ایران 

همزمان با شیوع کرونا ویروس در کشور و تعلیق بسیاری از فعالیت های اقتصادی، در میان گروه های عمده شغلی دو گروه بیشتر در معرض تهدید مستقیم قرار گرفته اند. این امر موجب شد تا بنگاهها در انجام تعهدات 
مالی خود دچار مشکالت بسیاری شوند و آمار چک های برگشتی افزایش چشمگیری پیدا کند. با توجه به رشد چک های برگشتی ناشی از کرونا در سیستم بانکی به نظر می رسد موج های اصلی چک های برگشتی در 

ماه های اردیبهشت و خرداد پدیدار خواهند شد. انتشار آمار چک های مبادله ای کشور از سوی بانک مرکزی، نشانه هایی از شروع موج جدید چک های برگشتی در سیستم بانکی کشور است.
در اسفندماه ۹۸، در کل کشور بالغ  بر ۱۰۳۶ هزار فقره چک به ارزش حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است. با رونق اقتصادی در کشور، چک های برگشتی کاهش می یابد، اما با افزایش چک های برگشتی 
مشاهده می شود که هیچ رونقی در اقتصاد وجود ندارد و رشد اقتصادی در کشور منفی است و شیوع ویروس کرونا در کشور باعث تشدید افزایش چک های برگشتی در کشور شده است. بهترین راهکار این است که 

فضای اقتصادی در کشور رونق گیرد. بنده معتقدم با رونق کسب و کار ها در کشور شاهد کاهش چک های برگشتی در اقتصاد کشور خواهیم بود.
اما الزم به تاکید است که بحران ها در تمام سطوح بین المللی برای تغییر و بهبود نظام های اقتصادی فرصت هســتند. یکی از این فرصت ها در پسا کرونا ویروس در کشور ما مانیتورینگ دقیق مشاغل غیر رسمی و 

پیوند دادن هر چه بهتر آنها با ساختارهای اجتماعی و حمایتی برای آسیب پذیری کمتر آنها خواهد بود.

معاون صنایع کوچک ســازمان صنایــع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران از برنامه ریزی برای بازفعال 
ســازی یک هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوســط 
غیرفعال در سال ۹۹ خبر داد. »اصغر مصاحب«  افزود: 
مطابق برنامه ریزی انجام شده یک هزار و ۲۰۰ واحد 
از این بنگاه ها در داخل سازمان صنایع کوچک و ۳۰۰ 
واحد دیگر با نظارت این سازمان، اما توسط سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان ها بازفعال ســازی 

می شوند.
وی خاطرنشان کرد: عمده این واحدها با بهره گیری 
از خدمات کلینیک های صنعتی و خدمات مشاوره ای 
بازفعال خواهند شد. این مقام مسوول گفت: بازفعال 
سازی ۸۸ رشته فعالیتی که بیش از سایر صنایع در 
شرکت شهرک های صنعتی اســتان ها فعالند، مد 

نظر است.

به گفته مصاحب، برای سال ۹۸ باز فعال سازی یک 
هزار و ۳۳۴ واحد برنامه ریزی شده بود، اما با وجود افت 
محسوس فعالیت ها در یک ماه پایانی پارسال به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، توانستیم به رقمی بیش از رقم 
برنامه ریزی شده یعنی هزار و ۴۴۴ واحد دست یابیم.
وی همچنین درخصوص ارتقای صادرات بنگاه های 
کوچک و متوسط، از طرحی خبر داد که هفته گذشته 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد که در آن 
قرار است از مشوق های صادراتی برای توسعه صادرات 
غیرنفتی کنسرســیوم های صادراتی، شرکت های 
مدیریت صادرات و شرکت های صادرات گرا استفاده 
شود. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران خاطرنشان کرد:  در سطح 
این ســازمان بیش از هزار واحد تولیدی صادرات گرا 

فعالیت دارند.

معاون وزیر و شهرســازی، فروش اقســاطی را یکی از 
جذابیت های طرح اقدام ملی مسکن برای سازندگان و 
متقاضیان برشمرد و گفت: امکان خرید و فروش سهام 
مســکن که تحت عنوان خرید متری مسکن شناخته 
می شد، در بازار سرمایه وجود دارد.»محمود محمودزاده« 
در هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن بر مشارکت 
دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: بهره مندی 
و استفاده از بازار سرمایه بنا به نظر وزیر راه و شهرسازی 
و تاکید دولت در بخش مسکن در دستور کار قرار گرفته 
است و فعال می شود. وی ادامه داد: در چندین مورد، نظر 
اصالحی روی قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن 
وجود داشت که در جلسات متعدد، توافقاتی حاصل شد. 
با اصالح قانون ساماندهی، تحرکی در بخش مسکن ایجاد 
می شود؛ بدین معنا، عالوه بر مسوولیت در تامین مسکن، 

تامین خدمات توسعه شهری نیز فعال خواهد شد.
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی با 
اشاره به این مطلب که برای فعال کردن بازار سرمایه در 
چندین مورد تفاهم حاصل شده است، افزود: فعال کردن 
صندوق های زمین و ساختمان و تامین زمین موردنیاز 

تولید مسکن با اصالح آیین نامه بر اساس مشکالتی که 
سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای 
جدید و شــرکت بازآفرینی داشــت، در جریان است. 
محمودزاده گفت: با اصالح قانون ساماندهی و تولید و 
عرضه مســکن، تحرکی در بخش تولید مسکن ایجاد 
می شود و می توان عالوه بر تامین مسکن، تامین خدمات 

و توسعه شهری را نیز همزمان انجام داد و فعال کرد.
محمودزاده موضوع مهم دیگر در بازار سرمایه را، تامین 
مصالح برشــمرد و افزود: امکان خرید و فروش سهام  
مســکن که تحت عنوان خرید متری مسکن شناخته 
می شد در بازار سرمایه وجود دارد.وی فروش اقساطی 
را بزرگترین جذابیت طرح اقدام ملی مسکن، برشمرد و 
توضیح داد: با توجه به استراتژی وزارت راه و شهرسازی 
در خصوص تولید مســتمر مســکن و نامگذاری سال 
جاری تحت عنوان جهش تولید، امکان مشارکت بخش 
خصوصی در تولید و عرضه مســکن فراهم شده است. 
بخش خودمالکی از جمله تمهیدات برای مشــارکت 
بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی مســکن و 

تولید و عرضه آن است.

در فروردین ماه امســال، 
همزمــان با اوج شــیوع 
ویروس کرونا در کشــور، 
یک پنجم چک های مبادله 
شده برگشت خورده است. 
بر اساس آمارهای منتشــره از سوی بانک مرکزی 
در فروردیــن ماه امســال در کل کشــور بیش از 
شش میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۶۵ هزار 
میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به ماه قبل از 

نظر تعداد ۳۶ درصد و از نظر مبلغ حدود ۵۶ درصد 
کاهش داشته است.

از شش میلیون فقره چک مبادله شده در فروردین 
ماه امسال ۴.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۵۲ هزار 
میلیارد تومان وصول و یــک میلیون و ۱۲۲ هزار 
فقره چک به ارزشی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان 
برگشت داده شده است. تعداد چک های برگشتی 
در فروردین ماه نســبت به ماه قبــل ۷.۴ درصد 
افزایش داشته، پیش از این نیز در اسفند ماه سال 
گذشته همزمان با شیوع ویروس کرونا چک های 
برگشــتی طی یک ماه بیش از ۴۴ درصد افزایش 

داشته که اتفاق بی سابقه ای بوده است.

این در حالی اســت که آمار بانک مرکزی نشــان 
می دهد که در اسفندماه ۹۸ و در اولین ماه شیوع 
کرونا در کشور، حدود ۱۲ درصد از مبلغ چک های 
مبادله شده در کشور برگشت خورده، و ارزش کل 
چک های برگشــتی نســبت به ماه قبل از آن نیز 
حدود ۵۲ درصد رشد داشته است. شیوع کرونا در 
ایران ضربه بزرگی به بســیاری از کسب وکارهای 
خرد وارد کرده و بسیاری از مردم را نیز با مشکالت 
مادی مواجه ســاخته اســت. یکی از تبعات این 
مشکالت ناتوانی از پرداخت بدهی است. ناتوانی از 
پرداخت بدهی در یک حلقه از زنجیره گردش مالی 
موجب می شود که سایر حلقه ها نیز دچار مشکل 

شده و نتوانند بدهی خود را به موقع پرداخت کنند. 
در نتیجه تبعات اقتصادی بدهی به شکلی تصاعدی 

نمایان می شود.
برپایه یافته های یک پیمایش که  چندی پیش از 
سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
صورت گرفت، ویــروس کرونا تولیــد بنگاه های 
تولیدی را در یک ماه پایانی ســال قبل ۲۲ درصد 
کاهش داده است. میزان کاهش تولید واحدها در 
پایان ۹ ماه نخست سال قبل هم در مقایسه با مدت 
مشابه یک سال پیش تر ۱۳,۴ درصد کمتر شده و 
بخش تحریر و چاپ بیشترین میزان افت تولید را 

داشته است.

چک های برگشتی در فروردین ماه  44 درصد افزایش یافت

رونمایی از موج اصلی چک های برگشتی
بنگاه ها و واحدهای تولیدی در در عمل به تعهدات مالی ناتوان تر شدند

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مجری طرح ملی توسعه زنبورداری با اشاره به اینکه 
حدود ۱۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار کلونی در کشور وجود 
دارد و ۱۱۲هزار تن عســل در کشور تولید می شود، 
گفت: بهادادن به زنجیره تولید در بخش کشاورزی 
و اجباری شدن استاندارد عسل از برنامه های صنعت 
زنبورداری کشور است.مشیر غفاری با بیان اینکه زنبور 
به عنوان یکی از مهمترین نهاده های بخش کشاورزی 
باید در برنامه کشاورزی مورد توجه قرار بگیرد، اظهار 
کرد: موفقیت در تولیــد مثل گیاهان مرهون تالش 
گرده افشــان ها به خصوص زنبور عسل است. شاید 
بیش از نیمی از تکثیر و تولید دانه های روغنی مربوط 
به گرده افشانی زنبور عسل است و افزایش تولید کمی 
و کیفی علوفه دام ها به عمل گرده افشــانی زنبورها 

وابسته است.
وی ادامه داد: زنبور با تولید محصوالتی چون عسل، 
ژل رویال، گرده گل و موم در صنایع مختلف غذایی، 
دارویی، آرایشی و نساجی مورد استفاده قرار می گیرد. 
همچنین در زنبور درمانی نیز از نیش زنبور استفاده می 
شود. زنبور عسل تاثیر مستقیم بر محیط زیست دارد 
و حیات کره زمین را تحت تاثیر قرار می دهد.مجری 
طرح ملی توسعه زنبور داری کشور اضافه کرد: سال 
گذشته از ســند راهبردی صنعت زنبورداری کشور 
رونمایی شد. این سند مشتمل بر ۸ هدف اصلی، ۴۳ 
استراتژی و به دنبال آن هم ۷۸ اقدام اجرایی مرتبط 
با استراتژی ها اســت. در حقیقت ریل گذاری مسیر 
صنعت زنبورداری کشــور با تدوین این سند صورت 
گرفت و با چشم اندازی که در  سند وجود دارد به دنبال 
این هستیم که در افق ۱۴۰۴ جایگاه حوزه زنبورداری 
پیش رو در بخش کشاورزی، سرآمد در منطقه، رقابت 
پذیر در جهان، بهره مند از دانش روز و عرضه کننده 

محصوالت متنوع، ارزش آفرین و قابل اعتماد باشد.
غفاری تصریح کرد: سال گذشته اقداماتی در بخش 
بیمه کلونی زنبور عسل، تفاهم نامه متعدد در زمینه 

محصوالت مربوط با زنبور عســل با دســتگاه های 
مختلف و رونمایی از دستاوردهای صنعت زنبورداری 
صورت گرفت.وی در ادامه گفت: بهادادن به زنجیره 
تولید در بخش کشاورزی، اجباری شدن استاندارد 
عسل از برنامه های ما است که الزمه عملیاتی کردن 
آن همکاری دستگاه های مختلف است. همچنین 
شرکت های دانش بنیان نیز باید در بحث تشخیص 

عسل تقلبی از طبیعی همراهی کنند.
به گفته وی حدود ۵۳ نوع عسل در کشور از گیاهان 
مختلف با خاصیت های دارویی متفاوتی وجود دارد و 
با توجه به این تنوع باید شرایط صادرات این محصول 
را آماده کنیم در حقیقت پتانسیل خوبی در زمینه 
صادرات این بخــش داریم.غفاری در بخش دیگری 
از صحبت هایش گفت: مراتع کشــور محدود است 
و در کــوچ زنبورداران به مناطق قشــالق و ییالقی 
محدودیت هایی وجود دارد. پیشنهاد ما این است که 
باید جهاد گرده افشانی زنبور عسل راه بیفتد. بنابراین 
الزم است ســتاد گرده افشــانی راه اندازی شود و از 
عرصه های زراعی و باغی و دیگر عرصه ها نیز استفاده 
شود. حتی می توان با شهرداری نیز وارد مذاکره شد 
و از گیاهان شهدزا در شهرها یا راه ها نیز در این راستا 
بهره برداری کرد.مجری طرح ملی توسعه زنبورداری 
کشور با اشــاره به اینکه حدود ۹۸ هزار زنبورستان 
یا زنبوردار در کشــور وجود دارد، گفت: حدود ۱۱۰ 
میلیون و ۶۰۰ هزار کلونی در کشــور وجود دارد و 
۱۱۲هزارتن عسل در کشور تولید می شود. همچنین 
نسبت به سال گذشته در تعداد کندوها و میزان تولید 
با افزایش مواجه شدیم. وی همچنین به صادرات این 
محصول نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود 
۱۴۰۰ تن صادرات عسل داشــتیم و مقصد عسل 
ایران نیز عراق، ترکیه و برخی از کشورهای جنوبی 
بود. در حال حاضر هم به دلیل شیوع کرونا صادرات با 

محدودیت هایی مواجه شده است.

نرخ تورم ساالنه اردیبهشت 
ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای 
کشــور بــه ۲۹.۸ درصد 
رسیده که این عدد نسبت 
به مــاه قبــل، ۲.۴ واحد 
درصد کاهش را نشــان می دهد.به گــزارش مرکز 
آمار ایــران، منظــور از نرخ تورم نقطــه ای، درصد 
تغییر عدد شــاخص قیمت، نســبت به ماه مشابه 
سال قبل می باشد. نرخ تورم نقطه ای در اردیبهشت 
ماه ۱۳۹۹ به عدد ۲۱ درصد رســیده است؛ یعنی 
خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۱ درصد بیشتر از 
اردیبهشت ۱۳۹۸ برای خرید یک »مجموعه کاالها و 

خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در مقایسه 
با ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته اســت. نرخ 
تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« با افزایش ۱.۳ واحد درصدی به ۱۲ درصد 
و گروه »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« با افزایش 
۱ واحد درصدی به ۲۵.۷ درصد رسیده است.این در 
حالی اســت که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شهری ۲۱.۳ درصد می باشد که نسبت به ماه قبل ۱.۱ 
واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ 
برای خانوارهای روستایی ۱۹.۳ درصد بوده که نسبت 

به ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.منظور 
از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، 
نسبت به ماه قبل می باشد. نرخ تورم ماهانه اردیبهشت 
۱۳۹۹ به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین 
اطالع در ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد افزایش داشــته 
است. تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیر خوراکی و 
خدمات« به ترتیب ۰.۴ درصد و ۳.۵ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای 

شهری ۲.۶ درصد است که نســبت به ماه قبل، ۰.۶ 
واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ 
برای خانوارهای روستایی ۲.۱ درصد بوده که نسبت 

به ماه قبل ۱ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از نرخ تورم ســاالنه، درصد تغییر میانگین 
اعداد شــاخص قیمت در یک ســال منتهی به ماه 
جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می باشد. نرخ 
تورم ساالنه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای 
کشور به ۲۹.۸ درصد رســیده که نسبت به همین 

اطالع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد کاهش نشــان 
می دهد.این در حالی است که نرخ تورم ساالنه برای 
خانوارهای شهری ۲۹.۷ درصد می باشد که نسبت 
به ماه قبل ۲.۲ واحد درصد کاهش داشــته اســت. 
هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۰.۸ 
درصد بوده که نســبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد 

کاهش داشته است.
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
بیشترین افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط 
به گروه »نان و غالت« )انــواع برنج خارجی(، گروه 
»میوه و خشــکبار« )لیمــو شــیرین، لیمو ترش، 
ســیب، پرتقال(، و گروه »قند و شــکر و شیرینی« 
)قند، شــکر( می باشــد. در گروه عمده »کاالهای 
غیر خوراکی و خدمــات«، گروه »حمــل و نقل« 
)انواع اتومبیل ســواری(، گروه »مبلمــان و لوازم 
خانگی« )لوازم خانگی و ظروف آشپزخانه( و گروه 
»تفریح و فرهنــگ« )تبلت، لپ تــاپ و تجهیزات 
رایانه( بیشــترین افزایش قیمت را نســبت به ماه 
قبل داشــته اند.هم چنین گروه »سبزیجات« )پیاز، 
بادمجــان، فلفل دلمه ای، خیــار و گوجه فرنگی( و 
گروه »گوشت قرمز، سفید و فرآورده آنها« )گوشت 
مرغ( نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.
دامنه تغییرات نرخ تورم ســاالنه در اردیبهشــت 
ماه ۱۳۹۹ بــرای دهک های مختلــف هزینه ای از 
 ۲۸ درصد برای دهــک اول تــا ۳۱.۹ درصد برای 

دهک دهم است.

نرخ  تورم  ماهانه  خانوارها   افزایش   یافت

رشد   تورم   با   دالر 17هزارتومانی
دلیل اصلی تورم      افزایش  نرخ ارز است

راه حل کاهش تورم رشد ارزش پول ملی است
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

وقتی عرضه، ایجاد تورم می کند، یعنی تولید کاهش پیدا کرده است. البته نه به معنای کم شدن تولید کارخانه ها بلکه به این معنا که عرضه کاالهای موجود گرانتر از قبل شده و برای تولیدکننده صرف نمی کند که با همان قیمت قبلی کار 
کند بنابراین مجبور است قیمت عرضه اش را باال ببرد. نقض برجام و تحریم های آمریکا کمترین نقش را در رشد قیمت ها داشته چون این تحریم تاثیر خود را قبال گذاشته اند. مثال دالر از ۳۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار تومان رسیده است و در نهایت 
هزینه تولید را باالتر برده است. تحریم هایی هم که گاه و بی گاه انجام می شود، بدون تاثیر نیست اما نه آن میزان که بیان می شود. دلیل اصلی تورم حدود ۴۰ درصدی اقتصاد ایران،  افزایش نرخ ارز است که هزینه ها را باال برده است. اگر قیمت 
دالر کنترل نشود، هزینه تولید از جانب قیمت تمام شده کاالها و تامین مواد اولیه داخلی رشد خواهد کرد. این یعنی نه تنها تورم کمتر از ۲۰ درصدی رقم نخواهد خورد بلکه شرایط هم تفاوتی نخواهد کرد. اگر بانک مرکزی نمی تواند نرخ ارز 
را کنترل کند یا وظیفه اصلی اش که حفظ قدرت خرید پول در داخل و خارج است را انجام نمی دهد یا خودش تمایل به باال رفتن قیمت دارد. به طور کلی برای کاهش نرخ تورم باید قیمت ارز کم شود. نظارت دولت بر قیمت تمام شده وفروش 

کاالها افزایش پیدا کند، جلوی افزایش غیرمنطقی گرفته شود. همچنین با اقداماتی مانند احتکار به شدت مبارزه شود. در نهایت راه حل کاهش تورم، کم شدن نرخ ارز و رشد ارزش پول ملی است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دبیر انجمن صنایع کنسرو با بیان اینکه ذخایر روغن 
صنایع رو به اتمام است و احتمال تعطیلی این واحد های 
تولیدی وجود دارد گفت: در صورتی که روغن مورد نیاز 
کارخانه های کنسرو تامین نشود، اشتغال باالی این 
صنایع تهدید و موجب بیکاری طیف وسیعی از افراد 
می شود.سید محمد رضوی دبیر انجمن صنایع کنسرو 
ایران اظهار کرد: بخش عمده روغن خوراکی کشــور 
وارداتی اســت و برای تامین این محصول، دانه های 
روغنی به کشور وارد و در داخل تبدیل به روغن می شود 

یا این نیاز از محل واردات روغن خام تامین می شود.
وی افزود: برای تامین این نیاز باید تسهیل ارز توسط 
دولت صورت گیرد و در صورتی کــه  ارز مورد نیاز در 
اختیار وارد کنندگان قرار نگیــرد، به طور قطع برای 
تولید انواع مواد غذایی از جمله انواع کنســرو و سس 
دچار مشکل خواهیم شد.دبیر انجمن صنایع کنسرو 
ایران ادامه داد: در صورت عدم تامیــن ارز مورد نیاز 
واردات در آینده با کمبــود روغن مواجه خواهیم بود 
به همین منظور از ارگان های دولتی ذی ربط از جمله 
بانک مرکزی تقاضا می شود که به این موضوع توجه 

داشته باشند و پیش بینی های الزم را انجام دهند. وی 
تصریح کرد: در صورتی کــه روغن مورد نیاز کارخانه 
های کنسرو در کشور تامین نشود، اشتغال باالی این 
صنایع تهدید و موجب بیکاری طیف وسیعی از افراد می 
شود؛در حال حاضر کرونا مشکالت زیادی برای صنایع 
غذایی ایجاد کرده است، امیداوریم که موضوع تامین 
روغن مزید بر علت نشود.رضوی  با بیان اینکه  صنایع 
کنسرو کشور هنوز با کمبود مواجه نیستند اما ذخایر 
آنها در حال مصرف است گفت: در صورتی روغن مورد 
نیاز آنها جایگزین نشود، در آینده با کمبود این محصول 
اساسی برای تولید مواجه خواهند شد.رضوی اظهار 
داشت: روغن مورد نیاز کشور توسط بخش بازرگانی 
دولت و  شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 
و بخش خصوصی به کشور وارد می شــود و به طور 
معمول این بخش ها ذخایری دارند اما در صورتی که 
واردت این محصول تداوم نداشته باشد، ذخایر موجود 
آنها نیز ظرف یک تا دو ماه آینده تمام می شود و باید 
پیش بینی های الزم صورت گیرد و ارز مورد نیاز واردات 

اختصاص یابد.

ذخایر روغن صنایع غذایی رو به اتمام است

امسال ۱۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط بازفعال سازی می شود

امکان خرید متری مسکن در بازار سرمایه

تولید ۱۱۲هزارتن عسل در ایران
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رانندگان تاكسی  های اينترنتی از وزارت كشور و 

كارفرمايان خود گاليه دارند
تا قبل از سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در آبان ماه سال گذشته، تاکسی های اینترنتی 
شرایط نسبتا خوبی برای کسب درآمد داشتند، اما با افزایش شدید قیمت بنزین و همچنین 
عدم وجود برنامه ریزی و یک طرح مناسب برای حمایت از آنان، باعث شد تا بسیاری از آنان 
با مشکالتی در کسب و کار خود روبرو شوند، هرچند این پایان ماجرا نبود و شیوع ویروس 
کرونا هم مزید بر علت شد تا مشکالت آنان چندین برابر شود. حال رانندگان تاکسی های 
اینترنتی پیرامون مباحث ذکر شده، گالیه هایی از وزارت کشور و همچنین کارفرمایان 
خود دارند. اولین و مهم ترین عاملی که باعث شده تا شرایط رانندگان تاکسی های اینترنتی 
سخت شود، عدم واریز مابه التفاوت قیمت بنزین بنزین بوده است که هنوز هیچ اقدامی 
در راستای واریز آنان به حساب رانندگان صورت نگرفته است. عالوه بر این، در هفته  های 
اخیر رانندگان تاکسی  های اینترنتی به شرکت  های کارفرمای خود اعتراض داشته و نه تنها 
مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین برایشان واریز نشده است، بلکه می گویند که شرکت های 
کارفرمای آنان برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا، هیچگونه کمکی در راستای تهیه 
ماسک، دستکش و یا حتی طلق صندلی راننده نکرده اند و تمامی مسئولیت خرید این لوازم 
را برعهده شخص راننده گذاشته اند. به گزارش نود اقتصادی، رانندگان همچنین از وزارت 
کشور هم گالیه هایی دارند و باوجود افزایش قیمت بنزین، شیوع ویروس کرونا، افزایش 
شدید قیمت قطعات و خدمات خودرو و همچنین تورم موجود در سال جدید، هیچگونه 
اقدامی در راستای افزایش قیمت سفر تاکسی های اینترنتی انجام نداده اند و بلعکس آن، 
کاهش قیمت نیز اتفاق افتاده است. درحالی که رانندگان تاکسی های اینترنتی از هیچگونه 
بیمه و یا مزایای دیگر برخوردار نیستند و عالوه بر حق کمیسیون بسیار باالی 15 درصدی 

شرکت ها، مقدار 1.5 درصد از هزینه سفرها نیز بابت عوارض شهرداری دریافت می شود.

حمايت از دانش بنيان ها با بررسی هزينه كرد تحقيق و توسعه
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین پیش نویس انعقاد 
قراردادهای پژوهشی در دبیرخانه شورای عتف خبر داد.به گزارش ایسنا، 
مســعود برومند در جمع خبرنگاران مالیات شــرکت های دانش بنیان را 
اولین موضوع در این جلسه نام برد و افزود: در این خصوص در وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری اقدامات 
مهمی انجام شده است و هر دو این دستگاه ها به یک نتیجه واحد رسیده اند. 
وی ادامه داد: این دو دستگاه به این نتیجه رسیده اند که به منظور اثربخشی 
بیشتر از مشوق های مالیاتی، الزم است موضوع هزینه کرد تحقیق و توسعه 
مطرح شود؛ چرا که در چنین مکانیزمی به جای آنکه مشوق های مالیاتی 
به درآمدهای شرکت ها داده شود به هزینه تحقیق و توسعه آنها اعطا شود.

برومند با بیان اینکه در این جلسه در این زمینه بحث و تبادل نظر شد، اظهار 
کرد: اعضای کمیسیون اعتقاد داشتند که این موضوع یک مسیر واقعی برای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان است و برای اجرای آن باید اقداماتی را 
اجرایی کرد که بخشی از این اقدامات در معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و بخش دیگر آن از سوی وزارت علوم در پارک های علم و فناوری 

اجرایی شده است.

خبر

استقبال از سینمای آنالین همچنان ادامه دارد
 طرح سینمای آنالین در غیاب اکران عمومی فیلم ها در سالن های سینما، در ایام جاری در دست اجراست و تاکنون فیلم های شاخصی همانند »خروج« و »طال« بیش از بقیه با 

استقبال روبرو شده و توانسته اند گیشه میلیاردی را جذب کنند. در روزهای آینده نیز فیلم های دیگری قرار است وارد این چرخه تازه از اکران شوند. فیلم »مهمانخانه ماه نو« 
به کارگردانی تاکفومی تسوتسویی و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی از ۳۱ اردیبهشت در قالب طرح سینمای آنالین، نمایش خود را در سامانه های VOD شروع کرد.

هرچند با شــیوع کرونا همه 
کسب و کارها آسیب دیدند و 
از گزند کرونــا در امان نبودند؛ 
اما کسب و کارهای دانش بنیان، 
اینترنتی بر روی فضای مجازی 
تنها کسب و کارهایی بودند که تا میزان زیادی موفق شدند 
در این وانفســای کرونا در امان بمانند و حتی برخی از آنها 
سرمایه گذار جذب کنند. این نوع کسب و کار در عین حال 
که بودجه بسیار کمی برای شروع می خواهد به نظر می رسد 
آینده بسیار خوبی دارد و در این راستا رابطه کرونا و کسب 
و کار قابل بررسی است و با کمی تفکر کسب و کارهایی که 
بیشترین صدمه از این بحران دیده اند را می توان با کسب 
و کارهایی که کمترین صدمه از ویروس کرونا و شیوع آن 
دیده اند را تحلیل و بررسی کرد.کســب و کارهای آنالین 
حتی قبل از شیوع جهانی کرونا مورد استقبال استارتاپ ها، 
و صاحبان جوان قرار گرفته بوده است و تجارت الکترونیک 
و کسب و کارهای آنالین در حوزه های مختلف بارها ازسوی 
متخصصان و مشاوران مطرح دنیا توصیه شده بوده و پدیده 

جدیدی نیست.

دوران کرونایی، آزمونی مهم برای کســب و 
کارهای الکترونیک

درخصوص وضعیت کســب و کارهای اینترنتی با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا در جامعه، رشد بعضی از کسب و 
کارهای اینترنتی کاهش جدی داشته و تعداد کمی از کسب 

و کارهای فضای مجازی از جمله فروشگاه هایی که به فروش 
کاالهای سوپرمارکتی اقدام میکنند، فروش آنها افزایش پیدا 
کرده است. با توجه به اخالل در سیستم آموزشی موجود در 
کشور به سبب شیوع ویروس کرونا در جامعه سرویس های 
آموزش آنالین با حجم باالیی از کاربران رو به رو شــده اند 
به همین سبب در وضعیت فعلی اگر این روند ادامه داشته 
باشد می تواند در صورتی که کسب وکارهای آنالین خدمات 
خوبی ارائه دهند این شــرایط به صورت پایدار باقی بماند 
به عبارتی اگر مردم در شــرایط ویژه و حاد سرویس خوب 
بگیرند پس از بحران هم از این خدمات استفاده می کنند.
استفاده از خدمات کسب وکارهای اینترنتی گزینه بسیار 
خوب و استراتژیکی برای این مواقع اســت و مردم نیز به 
جای ترددهای غیرضروری از این ســرویس ها اســتفاده 

می کنند که عالوه بر کاهش هزینه هــا می توانند در زمان 
مخاطراتی مثل جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا و سایر 
بیماری ها از این خدمات اســتفاده کنند.در زمان بحران 
تعدادی از کســب و کارهای اینترنتی رونق پیدا می کنند 
به طوری که در چین این کار کمک شایانی به تجارت کرد 
و آن را نگه داشت، اکنون کسب و کارهای آنالین در ایران 
در خرده فروشی خیلی اوضاع خوبی ندارند و در نهایت تا 1.5 
درصد فروش های خرده فروشی در ایران به صورت آنالین 
و تقریبا ۹۹ درصد به صورت آفالین اســت.وی بیان کرد: 
این اتفاقات در جامعه سبب می شود تا حجم بازار کسب و 
کارهای مجازی افزایش یابد بنابراین مردم باید این روزها از 
این خدمات استفاده کنند و دولت هم باید زیرساخت های 
الزم از جمله سرعت باالی اینترنت برای خرید راحت مردم را 

فراهم کند و با توجه به اینکه احتمال روند این بیماری در ایام 
عید و تعطیل وجود دارد شرایطی را برای فعالیت این کسب 
و کارها در این ایام فراهم کند، برای گذر از این بحران مردم 
نیز باید همکاری داشته باشند. به دنبال حضور مؤثر کسب و 
کارهای الکترونیکی در روزهای شیوع ویروس کرونا، شاهد 

رونق گرفتن فروشگاه های اینترنتی در این روزها هستیم. 
با این حال باید دید در این ایام و پس از شکست بیماری کرونا 
کسب و کارهای اینترنتی و الکترونیک به چه میزان در جلب 
رضایت مردم و افزایش مشتری موفق بوده اند و سوال مهم تر 
اینکه آیا در دوران پساکرونا شاهد رونق بیش از پیش این نوع 

کسب و کارها در جامعه خواهیم بود؟
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، لزوم روی آوردن 

به اقتصاد دیجیتال را بررسی می کند. 

1.۵ درصد فروش های خرده فروشی در ايران به صورت آنالين و 99 درصد به صورت آفالين است

شروط پیشتازی آنالین ها از سنتی ها در پسا کرونا

رشد 40 درصدی تجارت الکترونیک در روسیه با کرونا
هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

با شیوع کرونا در کشور ما، مرزها با کشورهای همسایه بسته شد؛ ولی مرزهای ما به طرف روسیه باز بود؛ هم ریلی و هم زمینی از طریق آذربایجان و هم دریایی. خوشبختانه ما در بحث کرونا با کشور روسیه افزایش صادرات داشتیم؛ 
یعنی صادرات ما به روسیه برخالف دیگر کشورها افزایش یافت و کاهش پیدا نکرد زیرا این مرزها هیچ گاه بسته نشد. وقتی بازارها را بررسی می کنیم در بازار روسیه خرید سنتی پیش از کرونا ۹0 درصد بود و اینترنتی 10 درصد. 
در عرض یک سال این قضیه برگشت و به ویژه با شیوع کرونا سهم بازار سنتی به 60 درصد و اینترنتی به 40 درصد رسید. خرید اینترنتی کسب و کار جدیدی است و باید ما نیز همانند روسیه به طرف تجارت الکترونیکی برویم 

زیرا مزایای متعددی دارد ازجمله اینکه در زمان صرفه جویی می کند و هم از هزینه ها می کاهد و همه جهان به این سمت در حال حرکت است.
حتی اکثر جلسات ما با مسئوالن روسیه نیز به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار می شود. روز چهارشنبه نیز جلسه ای را با مسئوالن استان سامارا روسیه داشتیم که از طرق ویدئوکنفرانس انجام و یک تفاهمنامه بین ایران و سامارا 

منعقد شد. از طرفی از طریق این بستر کارها نیز پیگیری شد. بنابراین تجارت الکترونیک تجارتی است که ما باید به طرف آن برویم زیرا فواید بسیاری به دنبال خواهد داشت که اکنون از آن بی بهره ایم.   

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

حمیدرضا عظیمیان در جلسۀ تشریح سیاستهای فوالد مبارکه 
در احداث خط نورد گرم شــمارۀ ۲ این شرکت، که با حضور 
بخشی از پیمانکاران توانمند این حوزه برگزار شد، از دو شاخص 
»کیفیت« و »سرعت« بهعنوان مهمترین مؤلفههای اجرای این 

خط نورد منحصربهفرد یاد کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: برای کشور ما که در حال حاضر 
بخش قابلتوجهی از ورقهای خاص و باکیفیت موردنیاز خطوط 
تولید صنایع مختلف خود را از محل واردات تأمین میکند، به 
بهرهبرداری رسیدن هرچه سریعتر خط نورد گرم شمارۀ ۲ 
فوالد مبارکه از اهمیت خاصی برخوردار است.عظیمیان با تأکید 
بر مزیتهای اجرای این پــروژه تصریح کرد: با اجرای این خط 
جدید، ظرفیت تولید انواع ورق، بهویژه ورقهای فوالدی خاص، 
به ۸ میلیون تن افزایش خواهد یافت و در کنار این پروژه، 5۲ 
پروژۀ جنبی دیگر نیز آغاز خواهد شــد که حجم عظیمی از 
فعالیتهای مرتبط، اشتغال و رونق اقتصادی برای کشور ایجاد 
خواهد کرد.مدیرعامل فوالد مبارکه در همین خصوص افزود: 
رویکرد ما در تقسیم فعالیتهای این اَبَرپروژه بهگونهای است که 
از تمامی ظرفیتهای داخلی به نحو مطلوب بهرهمند شویم.وی 
با تأکید بر اینکه منابع مالی موردنیاز احداث این خط در نظر 
گرفته شده است، گفت: بودجۀ مناســبی برای سال اول این 
پروژه اختصاص یافته است و بهتناوب و برمبنای اولویت، منابع 
بعدی اختصاص خواهد یافت.مهندس عظیمیان نبود هیچگونه 
انحصار در ساخت این خط را از مهمترین ویژگیهای مراحل 
ساخت آن دانست و گفت: شرکتهای برندۀ مناقصه در بخشهای 
مختلف میتوانند از ظرفیتهای سایر شرکتها بهخوبی استفاده 
کنند. در واقع آنها میتوانند کارها را در قالب کنسرسیومهای 
مجزا با کیفیت و ســرعت مطلوب انجام دهنــد. درهرحال 
همانگونه که پیش از این هم تأکید شد، رویکرد فوالد مبارکه 
اســتفاده از تمامی ظرفیتهای موجود کشور است.مهندس 
عظیمیان با اشاره به اینکه 55 درصد تجهیزات مکانیکی و برقی 
این پروژه با استفاده از ظرفیتهای داخلی ساخته و نصب خواهد 
شد، خاطرنشان کرد: مصمم هستیم با حمایت دولت محترم 
و همکاری و همدلی شرکتهای سازندۀ داخلی و پیمانکاران 
مربوطه، این اَبَرپروژه را در مدت ۳0 ماه به سرانجام برسانیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: بودجۀ ارزی و ریالی 
این طرح از منابع داخلی و بهصورت کامل توسط فوالد مبارکه 
تأمین خواهد شد. در این خصوص جای نگرانی نیست و این 
موضوع را به بانک مرکزی نیز اعالم کردهایم. فوالد مبارکه برای 
این پروژه یک سازمان متناســب با هدف اجرای ۳0ماهۀ آن 
درون خود ایجاد کرده است که از فعالیتهای تولید و فرایندهای 
معمول مجزا خواهد بود. مجری طرح نیــز خود مدیرعامل 
شرکت است و این تصمیم به جهت اهمیت زیاد و ویژه بودن این 
پروژه بوده است.وی با تأکید بر اینکه این پروژه موردحمایت 
ویژۀ مسئوالن نظام است تصریح کرد: ریاست محترم جمهوری 
در دستور کتبی از معاون خود جناب آقای نهاوندیان و مسئولین 
ذیربط در وزارت صمت خواستهاند که کمکها و مساعدتهایی را 
که دولت میتواند در این طرح ارائه دهد مشخص کنند و وزرای 
مرتبط ازجمله وزیر محترم نفت نیز حمایت ویژۀ خود را برای 
اجرایی شدن پروژۀ نورد گرم ۲ اعالم کردهاند.مدیرعامل فوالد 

مبارکه اظهار داشت: معتقدم که اگر نگاه برد-برد در فرایند 
اجرایی شدن این پروژه وجود نداشته باشد، با مشکالت مختلفی 
ازجمله تأخیر در زمان راهاندازی مواجه خواهیم بود.وی ادامه 
داد: تدابیری اتخاذ کردهایم تا بخشی از مصالح که مشمول 
هیجانات قیمت خواهند بود توسط فوالد مبارکه تأمین گردد تا 
از این طریق حاشیۀ امن شرکتها بیشتر شود. در همین خصوص 
حضور کمیتۀ راهبری نیز بهمنظور مدیریت بهتر و یکپارچۀ کار، 
در چارت پیشبینی شده است. انجمن مدیریت پروژۀ ایران را 
نیز بهعنوان مشاور این پروژه در نظر گرفتهایم تا به این ترتیب 
عملیات اجرایی را در انحصــار مدیریتی و تصمیمگیری قرار 
ندهیم و از مشورتهای الزم بهرهمند شویم.عظیمیان تصریح 
کرد: قطعا انتظار داریم در این پروژه نیز مثل هر پروژۀ بزرگ 
دیگری با چالشهایی ازجمله تحریمهای ثانویۀ آمریکا مواجه 
شویم؛ ازاینرو از مسئولین سیاسی کشور خواستهایم تا در این 
صورت نیز ادارۀ پروژه بر اساس قوانین ثانویه و مسئولیتپذیری 
ثانویه صورت گیرد. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیســت 
که چند ماه پیش بنده بهاتفاق تعدادی از مدیران شرکتهای 
خصوصی به دیدار مقام معظم رهبری مشرف شدیم و ایشان 
خطاب به حاضران فرمودند تحریمها در آیندۀ نزدیک از بین 
نخواهند رفت و چارهای جز پیشبرد کارها با اتخاذ تدابیر الزم 
وجود ندارد.وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: 
رهبر معظم انقالب بارها تأکید فرمودهاند »نفس دشــمن، 
دشــمنی اســت«، حال با توجه به اینکه فوالد مبارکه مورد 
تحریم دشمن واقع شده، اگر زانوی غم بغل بگیریم و منفعل 
شویم، در مسیر موردنظر دشمن حرکت کردهایم؛ بنابراین 
باید با احداث خطوط تولیدی از این دست، در مسیر ناامیدی 
دشمن، اشتغالزایی برای جوانان و رونق اقتصادی کشور گام 
برداریم.مهندس عظیمیان اظهار امیــدواری کرد به کوری 
چشم آمریکای جهانخوار در پایان تابستان، جشنی به مناسبت 

نهایی شدن قراردادها برگزار گردد تا به این ترتیب گام بلندی 
در راستای اجرایی شــدن پروژۀ نورد گرم ۲ برداشته شود.به 
گزارش خبرنگار فوالد، در ادامۀ این جلسه، برخی از مدیران 
عامل و رؤسای هیئتمدیرۀ شرکتهای پیمانکاری جهانپارس و 
MMTE به بیان دیدگاهها و طرح سؤاالت خود پرداختند.در 
همین خصوص فرخ عالیپور مدیرعامل شرکت ایریتک گفت: 
ورود به اجرای چنین پروژهای جسارت زیادی میطلبید که 
خوشبختانه مدیرعامل فوالد مبارکه با جرئت و همت واال به 
آن ورود کرد و بعد از 1۲ سال معطلی این پروژه، آن را آغاز کرد.

وی تصریح کرد: مهم این است که شرکتهای حاضر در پروژۀ 
نورد گرم ۲ فوالد مبارکه با همدلی و همت، بهجای رقابت، با 
هم رفاقت کنند تا این کار بزرگ انجام شود. خوشبختانه بستر 
انجام کار برای همۀ شرکتهای توانمند و دلسوز فراهم است.

در ادامه سعد شمسالدین از شــرکت MMTE نیز گفت: 
جای خوشحالی دارد که چنین مگاپروژهای در حال اجرایی 
شدن است. شرکت MMTE در پروژۀ تولید ورقهای عریض 
تجارب خوبی دارد که قابلیت استفاده در پروژۀ نورد گرم ۲ را 
خواهد داشت. پیشنهاد میشود تواناییها و تکنولوژی بومیشدۀ 
شرکتها شناسایی گردد و در این پروژه از آنها استفاده شود.در 
ادامه، نادر عطائی رئیس هیئتمدیرۀ شرکت جهانپارس گفت: 
در کشــور ما پیمانکاران توانمند زیادی هستند که علیرغم 
شرایط اقتصادی کشور، امکان مشارکت در پروژۀ نورد گرم ۲ را 
دارند و طبیعی است که مشارکت و بهکارگیری همۀ آنها نیز در 
پروژۀ بزرگ نورد گرم ۲ وجود نخواهد داشت. بنابراین پیشنهاد 
میشود شرکتها در قالب کنسرسیوم به کار احداث نورد گرم 
ورود کنند.وی تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و تورم 
روزانهای که بعضا در اقالم مختلف شاهد آن هستیم، بهتر است 
بهمنظور عدم مواجهۀ شرکتها با کمبود بودجه، راهکار مناسبی 

اندیشیده شود تا انجام پروژه نیز با تأخیر همراه نگردد.

مديرعامل فوالد مباركه تصريح كرد: 

کیفیت و سرعت  شاخص های مهم اجرای پروژه نورد گرم شماره ۲ فوالد مبارکه
 حســین محمــودی اصــل، 

کارشناس اقتصاد و کارآفرینی
بسترهای نامناســب اقتصادی زمینه 
را برای بروز التهابــات فراهم می کند و 
دلیل این امر هم ساختارهای نامناسب 
اقتصادی شکل گرفته در اقتصاد کشور 

است. 
در حال حاضر 6 نوع ناترازی در کشور 
وجود دارد که باعث مشکالت اقتصادی 
و تورم شده اســت. ناترازی اول مربوط 
به ناتــرازی در ترازنامــه بانک مرکزی 
اســت و به دالیل مختلــف در بخش 
 سرمایه گذاری کاهش را شاهد هستیم 
و همچنین در بخش تســهیالت شاهد 
17 میلیــون میلیون ریال تســهیالت 
جاری و غیرجــاری هســتیم که این 
نمود این اعداد را در اقتصاد، اشــتغال 
 و تولیــد نمی بینیــم. دلیــل هم این 
اســت که منابع بانکی انحراف داشته 
و بــه جــای بخــش واقعــی تولید به 
داللــی و حضور در بازارهــای مختلف 
 راه پیــدا کــرده و همین امــر باعث 
شــده که منابع به تولیدکننده واقعی 
نرسد و هم اینکه این منابع و تسهیالت 
با انتقال به بازارهای مختلف باعث تورم 
شده است. به همین دلیل تورم بخش 
تولید در سال ۹۸ به ۳6 درصد رسید که 
کمر تولید را شکست. تراز بعدی مربوط 

به تراز بازرگانی است.
 تراز بازرگانی مــا ۲ میلیارد دالر منفی 
است. صادرات 41 میلیارد دالر و واردات 

4۳ میلیارد دالر. 
بنابراین ما دچار کمبود ارز برای واردات 
کاالهای مختلف هســتیم حتی مواد 
اولیه بخــش تولید و دارو. این مســاله 
نشان می دهد که تحریم ها تاثیرگذار 
بوده؛ اما می توانســتیم طی دهه های 
گذشته اقتصاد کشور را از اقتصاد نفتی 
دور و ساختارهای اقتصادی را مناسب 
سازی کنیم که این فرصت ها را از دست 
دادیم؛ اما از این به بعد بایســتی به این 

فکر باشیم. 
ناترازی مربوط به بودجه دولت، سومین 
ناترازی اســت. درآمدها و هزینه های 

دولت مناسب نیست. 
دولت به جای کوچک شدن بزرگ شده 
و برای شــرکت های دولتی برای سال 
۹۹، 14۸0 هزار میلیارد تومان بودجه 

لحاظ شده است. 
دولت و شــرکت های دولتی بســیار 
بزرگ شــده اند و از ســوی دیگر برای 
بودجه عمومی دولت حدود 150 هزار 

میلیارد تومان کســری وجود دارد که 
این کســری از طریق استقراض تامین 
 و معموال باعث خلق پول و تورم شدید 

می شود. 
از طرف دیگر ما شاهد ناترازی در نرخ و 
حجم نقدینگی و نرخ تولید هستیم؛ به 
عبارتی وقتی حجم نقدینگی ســالیانه 
۲۸ درصــد افزایش پیدا مــی کند، به 
جای آن نرخ تولید یا منفی اســت یا در 
حد ۲ تا ۳ درصــد. بنابراین به ازای ۲۸ 
درصد تولید نقدینگــی، کاالیی تولید 
نمی شود و این حجم از نقدینگی دچار 
 کمبود در عرضه کاال و درنهایت باعث

 تورم می شود. 
موضوع بعدی مربوط بــه ناترازی نظام 
مدیریتی و پیچیدگی مشکالت کشور 

است. 
مشکالت کشور ما اگر در حد لیسانس 
باشــد، نظــام مدیریتــی ما ســیکل 
هم نــدارد. به عبارتی نظــام مدیریتی 
ما پویا و توانمند نیســت و مــا از همه 
توانمندی منابع انسانی کشور استفاده 
نمی کنیم. نظام مدیریتــی ما ارزیابی 
عملکرد مناســب، پویا و معیارمحوری 
را نــدارد. بنابراین حتی اگــر مدیران 
توانمندی هم داشته باشــیم، با توجه 
بــه ســاختارهای شــکل گرفتــه در 
 نظــام مدیریتی به خروجی مناســب 

نمی رسند. 
ششــمین ناترازی ما مربــوط به نظام 
مالیاتی ما و اقتصاد کشور ماست. نظام 
مالیاتی پویایی و چابکی الزم را ندارد و 
در حد اقتصاد کشــور ما به روزرسانی 

نشده است. 
به عنوان مثال قانــون ارزش افزوده ۹ 
سال اســت که تمدید شده و آزمایشی 
اســت و این نشــان می دهد که فکر و 
 کار مناســبی روی این موضوع نبوده

 است. 
ضمن اینکه نظــام مدیریتــی ما باید 
بداند که تنها مالیات ســتان نیســت، 
بلکــه مالیــات بــه عنــوان تنظیــم 
کننــده، کنتــرل کننــده و هدایتگر 
 رفتــار افــراد جامعــه و بــه خصوص

 فعاالن اقتصادی است.
 نظام مالیاتی با مکانیســم، ســامانه و 
فرایندهای شــفاف می تواند با مالیات 
هنگفت در بحث داللی و ســوداگری، 
انگیزه سوداگری و داللی را از بازارهای 
مختلف بگیرد و منابع را با مشوق هایی 
به سمت تولید هدایت کند؛ اما در این 

بین و در چنین فضایی التهابات مختلفی 
که ذی نفعان بازارهــای مختلف ایجاد 

می کنند هم می تواند تاثیرگذار باشد.
 بسیاری از دالالن و سوداگران در سال 
های گذشته بسیار قوی تر، پولدارتر و 
بانفوذتر شده اند و در مقابل افراد دلسوز، 
وطن پرســت و نوع دوســت متاسفانه 
به دلیــل اینکه در بازارهــای مختلف 
حضور پیدا نکردند و نتوانستند ارزش 
 پول خــود را حفظ کننــد، ضعیف تر 

شدند. 
ما اینجــا هم نوعــی ناتــرازی داریم. 
ســوداگران و دالالن بســیار قوی تر از 

افراد سالم و دلسوز هستند. 
بنابرایــن مــی توانند در شــبکه های 
مختلــف ازجمله در فضــای مجازی، 
فضاســازی و التهــاب ایجــاد کنند و 
از طریق ایجاد التهاب بــه منافع خود 
برسند و این التهاب را از طریق دالالن 
و سوداگران در بخش مسکن، ارز و طال 
شاهد بودیم و نقطه اوج آن هم مربوط به 
هدایت نقدینگی به سمت بورس بود که 
با جریان سازی ها و مسائل مختلفی که 
ایجاد کردند هراس در دل سهامداران 
ایجاد کردند تا بورس دچار مشکل شود 
و منابع به سمت بورس نرود و به سمت 
بازارهای دیگری برود که این افراد منافع 

خود را در آنجا می دیدند. 
به هر حال ما در استراتژی ها و سیاست 
گذاری هایمان نیز اشتباهاتی داشتیم. 
ما نرخ سود بانکی را کاهش دادیم و این 
کاهش نرخ ســود بانکی قبل از کانال 
گذاری های الزم و بسترســازی های 

مختلف صورت گرفت. 
ســخنگوی دولت گفــت : »مــا می 
خواســتیم از کاهش نرخ ســود بانکی 
منابع به ســمت بــورس بــرود.« اما 
وقتی شــما کانال ها را آمــاده نکرده 
 اید مانند زمانی اســت کــه فلکه صدر

 را باز کنید. این حجم از آب سیل ایجاد 
می کند. 

حتمــا ابتدا بایــد کانال هــای الزم را 
ایجاد کرد و الزم اســت کــه دولت از 
بخش هــای مختلف که جــزو ارکان 
دولت هم نیستند، مشــاوره بگیرد که 
تصمیمات مناســبی اخذ کند. کاهش 
نرخ ســود بانکــی بدون بسترســازی 
باعث شــد که 45 هزار میلیارد تومان 
منابع به ســمت بورس حرکت کند در 
 حالی که ظرفیت بورس بســیار بیشتر 

است.

انعکاس ناترازی اقتصاد در التهاب بازارها
سرمقاله
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