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گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی از وضعیت تولید ناخالص داخلی منتشر شد

دو نرخ برای رشد اقتصادی 98؛ یکی مثبت، 
دیگری منفی

بدون  اقتصادی  رشد  نرخ  ايران،  آمار  مرکز  گزارش  طبق 
رئیس کل  اما همزمان  است  بوده  منفی  در سال 98  نفت 
بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سال 98 را 

مثبت اعالم کرد.
طبــق گــزارش مرکــز آمــار ایــران، نــرخ رشــد اقتصــادی بــدون 

ــان رئیــس کل  ــا همزم ــوده اســت ام ــی ب ــت در ســال 98 منف نف
بانــک مرکــزی نــرخ رشــد اقتصــادی بــدون نفــت در ســال 98 را 

مثبــت اعــام کــرد.
گــزارش رســمی مرکــز آمــار ایــران از رشــد اقتصــادی در ســال 98 
نشــان می دهــد کــه تولیــد ناخالــص داخلــی نســبت بــه ســال 97 
کاهــش یافتــه اســت. همزمــان رئیــس کل بانــک مرکــزی، بــرآورد 
ــر اســاس آن  ــک از رشــد اقتصــادی را اعــام کــرد کــه ب ــن بان ای
ــوده  ــال 97 ب ــتر از س ــت بیش ــدون نف ــی ب ــص داخل ــد ناخال تولی

اســت.
ــت  ــدون نف ــران رشــد اقتصــادی ب ــار ای ــز آم ــزارش مرک ــق گ طب
ــد  ــی 7 درص ــت منف ــا نف ــادی ب ــد اقتص ــد و رش ــی 0.6 درص منف
ــرخ  ــه ن ــد ک ــان می ده ــزارش نش ــن گ ــات ای ــت. جزئی ــوده اس ی
رشــد در بخــش معــدن منفــی 32.8 درصــد و بخــش نفــت و گاز 
منفــی 35 درصــد بــوده اســت. نــرخ رشــد تولیــد در گــروه صنعــت 
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متن کامل

گفت و گو با وزير نیرو در آستانه تابستان داغ 1399

صنعت آب و برق از موج نخست 
کرونا موفق بیرون آمد

تهران )پانا( - گفت و گو با وزير نیرو را با مهم ترين 
مسأله اين روزهای جهان يعنی شیوع ويروس 

کرونا و بررسی آثارش آغاز می کنیم.
به گزارش ایران، ویروسی که از همان ابتدا، مصرف 
آب و برق کشور را بشدت باال برد و اکنون در آستانه 
داریم.  قرار  کشور  تابستان های  گرم ترین  از  یکی 
عاملی که تهدیدی برای پایداری شبکه آب و برق 
همکاری  مردم  اگر  که  برق  بخش  در  بویژه  شده، 
است.  اجتناب ناپذیر  خاموشی ها  نیز  امسال  نکنند، 
این در حالی است که وزیر نیرو می گوید: »خیلی 
ببینند  تا  ماست  به  االن چشم شان  نقاط جهان  از 
در مقابله با کرونا و تحریم، کشور چگونه مدیریت 
می شود و امیدواریم که با همراهی مردم به خاموشی 

نخوریم.«
رضا اردکانیان، معتقد است که ظرفیت زیادی برای 
و  دارد  وجود  ایران  در  برق  و  آب  مصرفی  خوش 
فرصت های  موجود،  ظرفیت های  صحیح  مصرف  با 
تبدیل  مانند  می شود؛  فراهم  ایران  برای  جدیدی 
کشور به هاب انرژی منطقه و صادرات آب شیرین 
از دریا. او در این گفت و گو چند خبر نیز از گسترش 
غیر  حتی  و  همجوار  کشورهای  با  برقی  روابط 

برای  با قطر  همسایه می دهد. مانند آغاز مذاکرات 
برای  ایرانی  مشاور  مهندس  انتخاب  برق،  تبادل 
روسیه  و  ایران  برق  شبکه  سنکرون  مسیر  مطالعه 
و  ایران  مرز  در  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  و 
این  برق  شبکه  اتصال  برای  مذاکرات  و  افغانستان 
کشور با ایران. اما اردکانیان در آخرین سال دولت 
دوازدهم، نه برای سال جاری، بلکه برای آینده ایران 
می گوید: استفاده از تمام این فرصت ها و حتی فکر 
کردن به آنها، پیش نیازهایی دارد که باید به آنها 
پایبند شویم. مهم ترین پیش نیاز هم این است که 
جامعه ای خوش مصرف باشیم. باید برای دستیابی 
به این ویژگی تمرین و تاش کنیم. چراکه صحیح 
مصرف کردن بیش از اینکه به کمبود یا کافی بودن 

آن منبع بازگردد، یک مقوله اخاقی است.
شیوع ویروس کرونا روی صنعت آب و برق تأثیری 

داشت؟
درباره آثار شیوع ویروس کرونا بر صنعت آب و برق، 
به عنوان وزیر نیرو می توانم یک روضه مفصل بخوانم 
و واقعاً هم می توان پای این روضه نشست و گریه 
حجم  بر  بیماری،  این  شیوع  تأثیر  نخستین  کرد. 
کار بود. در نوروز امسال حدود 20 هزار پرسنل در 
بخش برق و بیش از 5 هزار نفر در بخش آب شبانه 
خدمت رسانی  در  اختال  که  بودند  درصدد  روزی 
پیش نیاید. همکاران وزارت نیرو به عنوان همکاران 
که  بودند  کشور  درمان  و  بهداشت  بخش  خاموش 
البته بهتر است دیده نشوند؛ چراکه مانند اکسیژن 
موجود در هوا هستند و معموالً وقتی دیده می شوند 

که اختالی پیش آمده است.
در این مدت، مصرف آب قابل ماحظه و فشار روی 
شهرها  از  سری  یک  در  بود.  زیاد  خانه ها  تصفیه 
 ۴0 قبل  سال  آمار  با  مقایسه  در  مصرف  میزان 
درصد افزایش پیدا کرده بود. اما در فضای مجازی 

که  دادند  نشان  هم  به  مردم  رسانه ها  طریق  از  و 
چگونه می شود بهداشت را رعایت کرد و آب کمتری 
است.  شده  بهتر  شرایط  اکنون  و  کرد  مصرف  هم 
همچنین، تعدادی از همکارانمان را با کمال تأسف 

در هنگام خدمت از دست دادیم.
دیگری  محدودیت  هر  مثل  وضعیت،  این  اما 
می تواند موجد فرصت هم باشد؛ به شرطی که با آن 
هوشمندانه برخورد کنیم. در این شرایط خیلی از 
جلسات با هزینه کمتر و به صورت اینترنتی و خیلی 
پذیرفت.  انجام  رجوع  ارباب  حضور  بدون  کارها  از 
آب  بخش  در  بخصوص  را  کیفیت  کنترل  سیستم 
و فاضاب به صورت پررنگ تری پیگیری می کنیم. 
شرایط  این  خاطر  به  که  بگویم  می توانم  االن 
برق  و  آب  صنعت  تاب آوری  کشور،  در  کرونایی 
بیشتر شده و آنچه سیاست دولت مبنی بر استقرار 

دولت الکترونیک بود، تسریع شده است.
اکنون یکی از دغدغه های جدی کشور، قوت گرفتن 
تند  سبب  به  تابستان،  در  خاموشی  وقوع  احتمال 
شدن شیب رشد مصرف است که شیوع کووید19 
فکر  نبوده.  بی تأثیر  وضعیت  این  شکل گیری  در 

می کنید که امسال خاموشی ها تکرار می شود؟
هستم؛  دهندگان  پاسخ  از  یکی  من  باره  این  در 
آقای  دارند.  پررنگی  نقش  نیز  مصرف کنندگان 
افتتاح طرح های  مراسم  در  اخیراً  رئیس جمهوری 
آب و برق در بوشهر و آذربایجان غربی اشاره کردند 
که باید همگی همکاری کنیم تا خاموشی نداشته 
باشیم. برای مثال روز 12 خرداد، افزایش بار شبکه 
به نسبت سال قبل بیش از 12 درصد بود؛ درحالی 
و  داریم  مصرف  افزایش  درصد   5 ما  ساله  هر  که 
این  لذا  می خورد.  رقم  تیرماه  در  هم  مصرف  اوج 
بخشی  و  زودرس  گرمای  از  ناشی  بخشی  افزایش 
آن  مثبت  نکته  بود.  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی 

ــد  ــی 1۴.7 درص ــه منف ــال 97 ب ــه س ــبت ب نس
ــزل کــرده اســت. تن

ــد  ــرخ رش ــران، ن ــار ای ــز آم ــزارش مرک ــق گ طب
تولیــد در گــروه کشــاورزی 3 درصــد، گــروه 
ســاختمان(  گاز،  و  نفــت  )معــدن،  صنعــت 
ــی 0.3  ــات منف ــروه خدم ــد، گ ــی 1۴.7 درص منف

درصــد اســت.
نــرخ رشــد بخــش ســاختمان در ســه فصــل ســال 
ــه منفــی  ــوده و در فصــل زمســتان ب 98 مثبــت ب
ــن  ــد ای ــوع رش ــا مجم ــرد ام ــت ک ــد اف 2.9 درص

ــوده اســت. ــاالی صفــر ب بخــش 6.1 درصــد ب
ــد  ــری از تولی ــزارش دیگ ــا گ ــزی ام ــک مرک بان
ــا  ــی ب ــه تفاوت های ــه داد ک ــی ارائ ــص داخل ناخال
ــام  ــق اع ــران دارد. طب ــار ای ــز آم ــزارش مرک گ
رئیــس کل بانــک مرکــزی، گــزارش تحــوالت 
ــران درســال  ــی اقتصــاد ای اقتصــادی بخــش واقع
1398، بیانگــر مثبــت شــدن رشــد اقتصــاد بــدون 

ــت. ــته اس ــال گذش ــور، در س ــت کش نف
ــادی  ــت اقتص ــوزه معاون ــزارش ح ــاس گ ــر اس ب
ــال  ــت در س ــدون نف ــادی ب ــد اقتص ــک، رش بان
ــای  ــر مبن ــه ب ــت ک ــد اس ــادل 1.1 درص 98، مع
بخشــهای فعالیــت، کشــاورزی 8.8 درصــد، گــروه 
صنعــت ومعــدن 2.3 درصــد و خدمــات عمدتــاً بــه 
خاطرتأثیرشــیوع کرونــا در فصــل آخــر ســال 0.2- 
ــد  ــش درآم ــت کاه ــه عل ــت. ب ــوده اس ــد ب درص
نفــت، رشــد ایــن بخــش 38.7- درصــد بــود کــه 
در نتیجــه آن، رشــداقتصادی بــا نفــت، بــه منفــی 

ــید. ــد رس 6.5 درص

http://tnews.ir/site/7dd3164849595.html
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سنكرون سازي برق ايران و عراق از طريق شبكه برق خوزستان از 
دستاوردهاي برتر صنعت برق است

مدير عامل شرکت برق منطقه اي خوزستان گفت: سنكرون سازي شبكه برق ايران و عراق از طريق 
شبكه برق خوزستان؛ يكي از دستاوردهاي برتر شبكه برق ايران در سال 98 شناخته شد که براي 

اولین بار در تاريخ صنعت برق کشور به وقوع پیوسته است.
به گزارش پایگاه خبري توانیر و به نقل از روابط عمومي شرکت سهامي برق منطقه اي خوزستان؛ محمود 
دشت بزرگ اظهار کرد: آبان ماه سال 98 شبکه برق ایران و عراق از طریق شبکه برق خوزستان براي تبادل 

انرژي دو طرفه همسان سازي شد که تاییدي بر قابلیت و ظرفیت فني شبکه برق خوزستان است.
وي افزود: سنکرون سازي به معني وصل کردن دو شبکه کامًا مجزا به هم است به طریقي که هیچ نوع 
شدت جریان ضربه اي قابل ماحظه اي ایجاد نشود و به نوعي همسان سازي و رویت پذیري در بین شبکه 

برق دو کشور رخ داده است.
مدیر عامل برق منطقه اي خوزستان اضافه کرد: این همسان و هم فاز سازي کمک مي کند تا تبادل برق به 
راحتي انجام و حجم انتقال برق افزایش پیدا کند و حتي در صورت نیاز از شبکه عراق، برق دریافت کنیم و 

مي توان از این طریق به کشورهاي همسایه وصل و به هاب انرژي در منطقه تبدیل شویم.
دشت بزرگ تصریح کرد: در گزارش اخیر وزیر نیرو به رییس جمهور از 10 دستاورد برق کشور در سال 98 
نام برده شده که براي اولین بار در صنعت برق کشور به وقوع پیوسته است و یکي از این موارد سنکرون 

سازي شبکه برق ایران و عراق بوده است.
وي اظهار داشت: رییس جمهور نیز از گزارش "اولین هاي برقي" وزیر نیرو تشکر کرده و آن را دستاوردهاي 

مهمي توصیف کرده است.

سخنگوی صنعت برق:

پیک مصرف برق در 1۵ استان 
شكسته شد/خاموشی قطعی 

است
روز  که  اين  به  اشاره  با  برق  صنعت  سخنگوی 
گذشته پیک مصرف برق از مرز ۵۵ هزار مگاوات 
عبور کرد، گفت: اگر مصرف برق با همین روند 

ادامه يابد ناچار به اعمال خاموشی خواهیم شد.
نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
 2۴( گذشته  روز  گفت:  رجبی مشهدی  مصطفی 
خرداد( پیک مصرف برق به 55 هزار و 71 مگاوات 
مگاوات   1000 گذشته  سال  به  نسبت  که  رسید 
افزایش نشان می دهد؛ این درحالی است که هفته 
 999 و  هزار   53 عدد  به  مصرف  پیک  نیز  پیش 
به  نسبت  نیز  زمان  همان  و  بود  رسیده  مگاوات 

افزایش نگران کننده مصرف برق هشدار داده شد.
بروز  باعث  چنین  این  تغییرات  اینکه  بیان  با  وی 

است،  شده  اندرکاران  دست  میان  در  نگرانی هایی 
تصریح کرد: در حالی که هنوز وارد تابستان نشده 
را  گذشته  سال  برق  مصرف  پیک  استان   15 ایم، 

شکسته و ارقامی باالتر را ثبت کرده اند.
سخنگوی صنعت برق از استان های اصفهان، خرسان 
رضوی، شمالی و جنوبی، فارس، بوشهر، چهارمحال 
و بختیاری و آذربایجان های غربی و شرقی، اردبیل، 
بلوچستان  سیستان  و  یزد  قزوین،  زنجان،  کرمان، 
به عنوان استان هایی یاد کرد که پیک مصرف برق 
سال گذشته را پشت سرگذاشته و با افزایش مصرف 

برق نسبت به سال 98 روبه رو شده اند.
به ظرفیت های  با توجه  این مقام مسؤول  به گفته 
به  مصرف  اگر  مدار،  در  نیروگاه های  و  برق  تولید 
بیش از 60 هزار مگاوات افزایش یابد، با مشکاتی 
در تأمین برق مواجه خواهیم شد و حتی شاید ناچار 

به اعمال محدودیت شویم.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه همه پرسنل این 
محدودیتی  تا  تاشند  در  مداوم  به صورت  صنعت 
اعمال نشود، خاطرنشان کرد: با این حال نیروگاه های 
کشور توان تولید 60 هزار مگاوات برق را دارند و 
در صورتی که مصرف به بیش از این مقدار افزایش 
با محدودیت هایی مواجه خواهیم شد که در  یابد، 
در  بخصوص  پایدار،  برق  تأمین  برای  شرایط  این 
از هر زمان دیگر  استان های گرمسیر کشور، بیش 

به مدیریت مصرف برق نیازمندیم.
وی مهمترین راهکار کاهش مصرف برق را استفاده 
از دور کند کولرهای آبی و یا تنظیم درجه کولرهای 
گازی روی عدد 2۴ عنوان کرد و گفت: همچنین 
استفاده نکردن از وسایل پرمصرف برقی مانند اتو، 
لباسشویی، ظرف شویی و جاروبرقی به طور همزمان 
در ساعت های اوج مصرف نیز می تواند تأثیر بسزایی 

در کاهش مصرف برق داشته باشد.
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فراخوان ثبت نام سومین نمايشگاه بین المللی واردات چین در 
شانگهای

با تصمیم وزارت صمت جهت مشارکت در سومین نمايشگاه واردات چین و بنا به درخواست اتاق 
بازرگانی ايران، مسئولیت برپايی پاويون تجاری اين نمايشگاه در شانگهای 10-۵ نوامبر 2020 )1۵ الی 

20 آبان 99( به اين اتاق واگذار شده است.
نظر به اهمیت مشارکت در این نمایشگاه و توجه ویژه دولت چین مبنی بر تمرکز و ساماندهی امور واردات 
و با در نظر گرفتن تنوع کاالهای صادراتی ایران، امکان استقرار در سالن های کاالهای مصرفی، محصوالت 
غذایی و کشاورزی، صنعت هوشمند و فناوری اطاعات، خدمات مالی )بانک، بیمه، مدیریت دارایی و ...(، 

حمل و نقل، اتومبیل و لوازم جانبی، الکترونیک، تجهیزات پزشکی و محصوالت بهداشتی میسر می باشد. 
عاقمندان و متقاضیان حضور در این نمایشگاه، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 27 خرداد جاری، 
درخواست حضور و غرفه مورد نیاز خود را به معاونت بین الملل اتاق ایران ارسال کنند. بدیهی است پس از 

پایان مهلت اعام شده، امکان حضور و اخذ غرفه در نمایشگاه مذکور مسیر نخواهد بود. 
مطابق قوانین نمایشگاه، هزینه هر غرفه 9 متری، مبلغ 3000 دالر آمریکاست )هزینه غرفه سازی مبلغ ۴00 

دالر پیش بینی می شود که اختیاری است(. 

محمدباقر الفت در گفت وگو با پايگاه خبری اتاق ايران 
تشريح کرد

۵ اولويت قوه قضايیه برای 
حمايت از فعاالن اقتصادی در 

سال جهش تولید
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضائیه در گفت وگو با پايگاه خبری اتاق ايران 
از  جلوگیری  مالكیت،  حق  تثبیت  کرد:  اعالم 
قاچاق ارز، تشكیل دادگاه های تجاری و حمايت 
تجار  میان  شده  منعقد  صحیح  قراردادهای  از 
از  حمايت  برای  قضائیه  قوه  برنامه  مهم ترين 

کسب و کارها در سال 99 است.
قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
قضائیه در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران اعام 
ارز،  از قاچاق  کرد: تثبیت حق مالکیت، جلوگیری 
تشکیل دادگاه های تجاری و حمایت از قراردادهای 
صحیح منعقد شده میان تجار مهم ترین برنامه قوه 
 99 سال  در  کسب و کارها  از  حمایت  برای  قضائیه 

است.
قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
کاری  اولویت های  مهم  ترین  تشریح  ضمن  قضاییه 

فعاالن  از  حمایت  برای  قضاییه  قوه  برنامه های  و 
و  برنامه ها  این  گفت:  جاری،  سال  در  اقتصادی 
معظم  مقام  فرمایش های  بر  بنا  کاری  اولویت های 
قرار  کار  دستور  در  تولید  جهش  سال  در  رهبری 

گرفته است.
خبری  »پایگاه  با  گفت وگو  در  الفت  محمدباقر 
ارز قاچاق  با ورود کاال و  افزود: مقابله  ایران«  اتاق 
غیرضروری  کاالهای  بی رویه  ورود  از  جلوگیری  و 
ازجمله  می شود،  تولید  داخل  در  آن ها  مشابه  که 
مهم ترین اولویت های کاری قوه قضاییه در سال 99 

خواهد بود.
بازرگانی  او همچنین تشکیل دادگاه های تجاری و 
دیگر  از  را  کسب وکار  قانون   29 ماده  تبصره  ذیل 
برنامه های قوه قضاییه در سال جاری عنوان کرد و 
گفت: امیدواریم که در پایان شش ماهه سال 99 این 

دادگاه ها در تهران راه اندازی شوند.
الفت در ادامه، تثبیت حق مالکیت را به عنوان دیگر 
و  اعام   99 سال  در  قضاییه  قوه  کاری  برنامه های 
تصویب  برای  این خصوص  در  مجلس  همکاری  از 
قانون حمایت از ثبت معامات قدردانی کرده و ابزار 
شورای  در  قانون  این  تصویب  با  تا  کرد  امیدواری 
نگهبان، شاهد کاهش ورودی پرونده های مرتبط به 

دادگاه ها باشیم.
شورای  در  قانون  این  تصویب  با  کرد:  تأکید  او 
شاهد  اختافات،  شدن  کمتر  بر  عاوه  نگهبان 

انضباط اجتماعی هم خواهیم بود.
قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
تجاری  قراردادهای  از  حمایت  پایان  در  قضائیه 
منعقدشده بین فعاالن اقتصادی و رسیدگی هرچه 
سریع تر به دعاوی تجاری بین بازرگانان را پنجمین 
و آخرین برنامه ای دانست که قوه قضاییه در سال 

99 در دستور کار خود قرار داده است.

http://otaghiranonline.ir/news/33477
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 31.3 افزايش  پولی،  پايه  درصدی   32.6 رشد 
درصدی نقدينگی، کاهش 19.8 درصدی بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی، افزايش 26.8 درصدی 
سپرده گذاری سرمايه گذاری مدت دار و کاهش 
مرکزی،  بانک  به  دولت  بدهی  درصدی   ۵.6

مهم ترين تحوالت پولی و بانكی سال 98 بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک 
مرکزی باالخره جزئیات متغیرهای پولی و بانکی سال 

98 را منتشر کرد.
طبق این جداول آماری، میزان دارایی خارجی بانک 
مرکزی در پایان سال 98 به 5۴7 هزار و 200 میلیارد 
نشان  رشد  درصد   17.6 که  است  رسیده  تومان 

می دهد.

بدهی دولت به بانک مرکزی 68 هزار و 990 میلیارد 
تومان درج شده است که نسبت به پایان سال 97 
به میزان ۴130 میلیارد تومان )5.6 درصد( کاهش 
داشته است اما بدهی شرکت ها و موسسات دولتی با 
رشد 36.7 درصدی به 31 هزار و ۴0 میلیارد تومان 

رسیده است.
سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی به 282 هزار و 380 
از این مبلغ، 260 هزار و  میلیارد تومان رسیده که 
۴70 میلیارد تومان سپرده قانونی و 21 هزار و 910 
میلیارد تومان سپرده دیداری است. سیاست کنترل 
نرخ سود بانکی در بدهی بانک ها به بانک مرکزی با 
198 درصد کاهش، 110 هزار و 750 میلیارد تومان 
درج شده است. از این میزان سهم بدهی بانک های 

تجاری دولتی ۴ هزار و 3۴ میلیارد تومان، سهم بدهی 
بانک های تخصصی دولتی ۴5 هزار و ۴30 میلیارد 
تومان و سهم بدهی بانک های غیردولتی و موسسات 

اعتباری 60 هزار و 980 میلیارد تومان است. 
بدهی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 30.3 
درصد و بانک های تخصصی دولتی ۴.9 درصد کاهش 
یافته اما بدهی بانک های تجاری دولتی ۴8.6 درصد 

رشد داشته است.
که شامل  پولی  پایه  مصارف  ارقام  گرفتن  درنظر  با 
سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی، اسکناس و مسکوک 
نزد بانک ها و در دست اشخاص، حجم کل این متغیر 
در پایان سال 98 به 352 هزار و 520 میلیارد تومان 
می رسد که رشدی 32.6 درصدی نسبت به سال 97 

دارد. 
حجم نقدینگی در پایان اسفند ماه سال گذشته به 
2۴72 هزار و 150 میلیارد تومان رسیده که در این 

سال رشد 31.3 درصدی را نشان می دهد.
ضریب فزاینده با 0.9 درصد کاهش به 7.01 رسیده 

است.
سهم شبه پول از نقدینگی2 هزار و ۴۴ هزار و 850 
میلیارد تومان و سهم پول ۴27 هزار و 300 میلیارد 
تومان است. در این مدت شبه پول 28 درصد و پول 

۴9.8 درصد رشد کرده است.
میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در سال 
98 به میزان 11.7 درصد رشد کرده و به 61 هزار و 

1۴0 میلیارد تومان رسیده است.
هزار   185۴ مدت دار  سرمایه گذاری  سپرده  میزان 
تومان شده که 11۴8 هزار و 690  و 800 میلیارد 
میلیارد تومان سپرده بلند مدت و 708 هزار و 110 
میلیارد تومان حجم سپرده  کوتاه مدت است. رشد 
بلندمدت 30.6 درصد و سپرده کوتاه مدت  سپرده 

21.1 درصد درج شده است.

وضعیت متغیرهای پولی و بانكی در سال 98

 پايه پولی 32 درصد رشد و بدهی بانک ها 20 درصد افت کرد
با ابالغ جهانگیری

سامانه تشخیص خانه های خالی 
رسما از امروز تحويل سازمان 

مالیاتی شد
معاون اول رئیس جمهور واگذاری سامانه امالک 
و اسكان به سازمان امور مالیاتی را به وزرای راه و 

شهرسازی و اقتصاد ابالغ کرد.
امروز  جهانگیری  اسحاق  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
دوشنبه 26 خرداد سامانه اماک و اسکان موضوع 
تبصره ۴ ماده 5۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم 
را راه اندازی آن برای تشخیص خانه های خالی، بر 
عهده وزارت راه و شهرسازی بود، تهیه اطاعات آن 

را به سازمان امور مالیاتی اباغ کرد.
به  نیز  وزیران  هیئت  در  که  اباغیه  این  اساس  بر 
است  مالیاتی موظف  امور  تصویب رسیده، سازمان 
اطاعات مربوط به خانه های خالی را از محل پایگاه 
اطاعات هویتی ایرانیان، در سامانه اسکان و اماک 

بارگذاری کند.
مالکان  به  مربوط  اطاعات  بارگذاری  این  از  پیش 
وزارت  عهده  بر  اسکان  سامانه  در  خالی  خانه های 
همکاری  عدم  دلیل  به  اما  بود؛  شهرسازی  و  راه 
ارشد  مقامات  وزارتخانه،  این  با  دیگر  دستگاه های 
راه و شهرسازی بارها خواستار اصاح قانون مذکور 
و الزام سایر دستگاه ها مبنی بر واگذاری اطاعات در 

اختیار خود، به وزارت راه و شهرسازی بودند.
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مهر گزارش می دهد

نگاه نگران تجار به سامانه نیما/
بانک مرکزی و آزمون سخت 

اعتماد
يک  عملكرد  در  تاخیر  می گويد  مرکزی  بانک 
به  منجر  ارز  موقع  به  تحويل  در  صادرکننده 
نارضايتی در سامانه نیما شده؛ اما موضوع هر چه 
که باشد، اين درجه اعتماد معامله گران است که 

نگران کننده شده است.
تکراری  داستان  یک  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
دوباره در سامانه نیما جریان ساز شد. دیروز برخی 
مورد  ارز  معامله  بستر  که  ارز  بازار  معامله گران  از 
مقابل  بودند،  داده  قرار  نیما  سامانه  را  خود  نیاز 
برخی  عملکرد  به  تا  شدند  جمع  مرکزی  بانک 
صادرکنندگانی که در سامانه نیما حضور دارند اما 
نکرده اند،  عمل  ارز  تحویل  برای  خود  تعهدات  به 
که  نیما  سامانه  آنها،  نگاه  از  که  چرا  کنند.  گایه 

تبادل  برای  بستری  عنوان  به  حاکمیت  سوی  از 
ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد شده 
از  هیچیک  به  را  کاهبرداری  اجازه  نباید  است، 

بازیگران سامانه بدهد.
نوسانات ارزی سال 97 بود که پای سامانه نیما را 
به اقتصاد و سیاست های ارزی کشور باز کرد؛ همان 
بانک  الجوردی  ساختمان  شیشه های  که  روزهایی 
روزهای  از  دورنمایی  میرداماد،  خیابان  در  مرکزی 
موقع،  آن  می داد.  تهران  هوای  پاک  و  غبارآلود 
بستری برای معامات ارز در اقتصاد ایران رونمایی 
و  ورودی ها  ضبط  و  ثبت  برای  را  بستری  و  شد 
از حق  اگر  و  کرد  ایجاد  کشور  ارزی  خروجی های 
این سامانه عملکرد  از مقاطع،  نگذریم در بسیاری 

بسیار خوبی از خود به جای گذاشته است.
سامانه  برای  سال ها  این  در  که  عملکردی  حداقل 
ثبت  برای  بستری  ایجاد  بود،  نیما می توان متصور 
کاالیی  که  بود  صادرکنندگانی  ارزی  درآمدهای 

اذعان  مسئوالن  می کردند.  صادر  خام  نفت  از  غیر 
داشتند که وقتی از میزان اتکا به ارزهای غیرنفتی 
برای اداره کشور سخن به میان می آید، منبع آماری 
مطمئنی برای اطاع از میزان ارز موجود در دست 
صادرکنندگان وجود ندارد و در مقابل، اگر قرار بود 
به واردات تخصیص  نفتی  ارزهای  از  ارزی غیر  که 
یابد، محل تأمین آن مشخص نیست. اما سامانه نیما 
این چالش مهم را برطرف کرد و بستری ایجاد شد 
که صادرکنندگان اقام غیرنفتی بتوانند ارز حاصل 
را در اختیار واردکنندگان رسمی  از صادرات خود 

کشور قرار دهند.
این سامانه اکنون معیاری مشخص و کامًا شفاف 
برای اطاع از میزان ورود ارزهای وارداتی به کشور 
از  ارزهای خارج شده  از محل صادرات غیرنفتی و 
کشور برای واردات کاالها شده است؛ اما اشکاالتی 
هم دارد که اگرچه مشخص نیست که آیا از یکسال 
گذشته تاکنون برطرف شده است یا خیر، اما بدلیل 
را  نگرانی هایی  صراف،  و  صادرکننده  چند  تخلف 

برای بازیگران سامانه ایجاد کرده است.
نگاه نگران تجار به سامانه نیما

یک  به  مرکزی  بانک  مقابل  دیروز  تجمع  موضوع 
شبه کاهبرداری در این سامانه برمی گردد و مربوط 
به رفتار برخی صرافی ها یا صادرکنندگان است که 
در  است؛  شده  واردکنندگان  بی اعتمادی  به  منجر 
ارز مورد نیاز خود  واقع، واردکنندگان برای تأمین 
باید در سامانه نیما با وساطت یک صراف )که خود 
واردکننده آن را انتخاب می کند( از یک صادرکننده 
می کند(  انتخاب  واردکننده  خود  هم  را  این  )که 
اقدام به ثبت سفارش برای خرید ارز کنند. به این 
صورت که ابتدا در سامانه، یکی از صادرکنندگانی 
که ارز عرضه کرده است را انتخاب می کند و پس از 
تأیید و توافق با صادرکننده، یک صراف برای انتقال 

وجه انتخاب می کند.
در واقع هر کس نرخ مناسب تری را به واردکننده 
برای فروش ارز پیشنهاد دهد، به طور قطع موفق 
خواهد بود که نظر خریدار ارز از این سامانه را جلب 
کرده و از آنجا که بسیاری از خریداران و فروشندگان 
را یک سامانه حاکمیتی  نیما  ارز صادراتی، سامانه 
می دانند، واریز معادل ریالی ارز مورد درخواست را 
با وسواس کمتری انجام می دهند؛ چراکه معتقدند 
و  است  مرکزی  بانک  به  متعلق  سامانه ای  نیما  که 
شد.  خواهد  انجام  آن  بر  کافی  نظارت های  قطعاً 
موضوعی که تخلف برخی صرافان و صادرکنندگان، 

مشکاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است.
واردکنندگان  برخی  که  است  قرار  آن  از  موضوع 
استناد  )به  صرافی  حساب  به  وجه  واریز  علیرغم 
معامله ای که در نیما ثبت شده است( برای خرید 
برای  انتظار  در  را  زیادی  مدتهای  صادرکننده،  ارز 
دست  به  مذکور  ارز  و  مانده اند  خود  ارز  دریافت 
یا  صراف  یا  که  چرا  است  نرسیده  واردکننده 
صادرکننده، به دالیلی )اعم از قصد کاهبرداری یا 
یا  نتوانسته اند  فرایندها(  در  مرسوم  مشکات  بروز 
نخواسته اند به تعهد خود در قبال واردکننده عمل 
کنند. در حالی که معادل ریالی آن به حساب صراف 
یا صادر کننده واریز شده است. حاال واردکنندگان 
می گویند چون این معامله در بستر سامانه نیما انجام 
شده است، بانک مرکزی در قبال این کاهبرداری یا 
خلف وعده، مسئول است و باید پاسخگوی خسارت 

واردکننده باشد.
که  مرکزی  بانک  مقابل  دیروز  کنندگان  تجمع 
نظارت  خواستار  بود،  نفر   50 از  کمتر  تعدادشان 
به  نیمایی  ارز  تخصیص  روند  بر  مرکزی  بانک 

واردکنندگان بودند.
یکی از افراد حاضر در این جمع در گفتگو با خبرنگار 

https://www.mehrnews.com/news/4949737/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF
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متن کامل

تشريح خدمات صندوق ضمانت 
صادرات به صادرکنندگان

نمايندگان بخش خصوصی در نشست هفدهم 
کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق 
بازرگانی تهران، در حضور مديرعامل کشتیرانی 
هم  صادرات،  ضمانت  صندوق  مديرعامل  و 
دريايی  حمل ونقل  چالش های  و  مشكالت  به 
ضمانت  صندوق  خدمات  از  هم  و  پرداختند 

صادرات گفتند.
مجید سجده و افروز بهرامی نیز در این نشست در 
مورد مشکات سازمان خود و کیفیت خدمات دهی 

به فعاالن اقتصادی سخن گفتند.
و  تجارت  تسهیل  کمیسیون  جلسه  هفدهمین  در 
توسعه صادرات اتاق تهران موضوع »افزایش قیمت 
حمل و نقل صادراتي« با حضور مدیرعامل شرکت 
گرفت.  قرار  بررسی  مورد  کانتینری  کشتیرانی 
مدیرعامل  بهرامی،  افروز  جلسه  این  در  هم چنین 
درباره  گزارشی  نیز  صادرات،  ضمانت  صندوق 
به  ارائه  قابل  خدمات  و  صندوق  سرمایه  افزایش 
نشست  این  در  بهرامی،  کرد.  ارائه  صادرکنندگان 
اعام کرد که شرکت های کوچک و متوسط بیش از 
پیش از خدمات صندوق ضمانت صادرات بهره مند 

خواهند شد.
اما در آغاز این نشست که به بررسی وضعیت کرایه 

رئیس  داشت،  اختصاص  صادراتی  کاالهای  حمل 
اتاق  صادرات  توسعه  و  تجارت  تسهیل  کمیسیون 
در  ویژه  به  حمل  کرایه  افزایش  مساله  به  تهران 
ویروس  شیوع  از  پس  که  دریایی  و  ریلی  خطوط 
ابراز  و  اشاره  شده  مواجه  تقاضا  افزایش  با  کرونا 
امیدواری کرد که با باز شد مرزها قیمت های حمل 
گفت:  الهوتی  محمد  گیرد.  قرار  کاهش  مسیر  در 
صادرکنندگان اعام  می کنند که نرخ ها 3 تا ۴ برابر 
افزایش یافته و افزایش نرخ ارز در سامانه نیما یکی 

از دالیل این افزایش عنوان  می شود.
مطالبه  به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  الهوتی 
توسط  صادراتی  کاالهای  برای  ویژه  نرخ های 
توجه  با  که  کرد  مطرح  را  پرسش  این  کشتیرانی، 
به برنامه های سال 1399 و هدفگذاری برای جهش 
برای  را  تسهیاتی  چه  کشتیرانی  سازمان  تولید، 

صادرکنندگان و واردکنندگان اعمال خواهد کرد؟
فعاالن  از  نیک مهر  علی  جلسه،  این  ادامه  در 
اقتصادی به وضعیت کشتی های موسوم به »رو رو« 
در دریای شمال اشاره کرد و از ضعف زیرساخت ها و 
نبود شفافیت در این بخش انتقاد کرد. او همچنین 
عنوان کرد که کشورهای عربی در دریای جنوب، 
حمل فله ای بار را کنار گذاشته اند و این مساله برای 

فعاالن اقتصادی، مشکل ساز شده است.
سجده ادامه داد: تنها شرکت ایرانی که دموراژ های 
دریافت  می کند، شرکت  اقتصادی  فعاالن  از  ریالی 
از  اگر چه، دریافت خدمات  کشترانی حافظ است. 
اما  است  دشوار  تا حدودی  کشتیراتی  این شرکت 
زمانی که یک فعال اقتصادی از این شرکت خدماتی 
را دریافت  می کند، هزینه های مشخصی دارد. از این 
رو توصیه  می کنم که فعاالن اقتصادی سعی کنند 
خدمات حمل و نقلی خود را از این شرکت دریافت 
کنند. خدمات شرکت کشتیرانی در زمان مقرر در 

حال انجام است و تحریم ها، این خدمات را متوقف 
نکرده است.

مشوق های صادراتی به حوزه حمل و نقل معطوف 
شود

تسهیل  کمیسیون  رئیس  جلسه،  این  ادامه  در 
به  اشاره  با  تهران  اتاق  صادرات  توسعه  و  تجارت 
اینکه شرکت کشتیرانی به عنوان شرکتی حاکمیتی 
و  است  انتفاعی  آن،  مدیرعامل  گفته  البته طبق  و 
ادامه  انجام  می رساند،  به  را  نقل  و  حمل  عملیات 
ارقام پیش بینی شده در  است که  داد: چند سالی 
نمی کند.  پیدا  تخصیص  صادرات  از  حمایت  بسته 
اما با توجه به افزایش روزافزون کرایه حمل و نقل، 
نظر فعاالن اقتصادی این است که عمده حمایت ها 
به حوزه حمل و نقل معطوف شود. انتظار این است 
بازرگانان  نقلی  و  حمل  هزینه های  از  بخشی  که 
یا  شود  جبران  صادرات  از  حمایت  بسته  محل  از 
اختیار  در  هزینه ها  موضوع  از  خارج  بودجه ای 

شرکت کشتیرانی یا صادرکنندگان قرار گیرد.
بیمه نامه های  پوشش  تحت  صادرات  درصد  شش 

صندوق ضمانت صادرات
و  عملکرد  بررسی  به  نوبت  جلسه،  این  ادامه  در 
افروز  رسید.  صادرات  ضمانت  صندوق  برنامه های 
نایب رئیس  و  صندوق  این  مدیرعامل  بهرامی، 
اتاق  صادرات  توسعه  و  تجارت  تسهیل  کمیسیون 
صادرات  ضمانت  صندوق  اینکه  به  اشاره  با  تهران 
نامگذاری سال جاری به جهش تولید  با توجه  نیز 
ارزش  داد:  ادامه  است،  داشته  برنامه ریزی هایی 
میلیارد   ۴1 حدود   1398 سال  در  ایران  صادرات 
به  و  دالر  میلیارد   2.6 که  است  شده  برآورد  دالر 
بیمه نامه های  طور کلی 6 درصد آن تحت پوشش 
تقریبا  ارقام  این  و  بوده  صادرات  ضمانت  صندوق 

معادل نرم جهانی است.

بهرامی افزود: این میزان پوشش بیمه ای نسبت به 
ابتدای فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم 186 درصد 
 28 معادل   ،1397 سال  به  نسبت  و  داشته  رشد 

درصد رشد را نشان  می دهد.
پدیدار  موجب  به  کشور  صادرات  اینکه  بیان  با  او 
شدن بحران کرونا ۴7 درصد نسبت به مدت مشابه 
از  بسیاری  البته  است، گفت:  افت کرده  قبل  سال 
از جمله  کرده اند،  تجربه  را  افت صادرات  کشور ها، 
آوریل  ماه  در  درصد   ۴2 ترکیه  و  درصد   60 هند 
با کاهش صادرات مواجه شده اند. اما به رغم کاهش 
صادرات در ایران، عملکرد صندوق ضمانت صادرات 
در دو ماهه نخست سال جاری معادل مدت مشابه 

سال 1398 بوده است.
تجاری  سیاسی-  ریسک های  پوشش  بهرامی، 
صادرات و نیز کمک مالی به صادرات را از مهمترین 
گفت:  و  برشمرد  صندوق  این  ماموریت های 
بانک،  به  وثیقه  جای  به  صادرکنندگان  می توانند 
ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات را ارائه کنند. 
ضمن آن که وثایقی که صندوق ضمانت صادرات از 
صادرکنندگان مطالبه  می کند، نسبت به وثایقی که 

بانک ها مطالبه  می کنند، ارزش کمتری دارد.
مراودات  اینکه  و  تحریم ها  اعمال  به  اشاره  با  او 
ایجاد  از  است،  محدود شده  شرایط  این  در  بانکی 
ماموریت های جدید برای صندوق ضمانت صادرات 
بانکی،  تحریم  شرایط  در  افزود:  و  گفت  سخن 
  )OPEN ACCOUNT باز  حساب  قراردادهای 
نیز  حاضر  حال  در  است.  شده  ال سی  جایگزین 
جایگزین  صادرات  ضمانت  صندوق  بیمه نامه های 

ال سی های بانکی شده است.
در  اینکه صندوق ضمانت صادرات  بیان  بهرا می  با 
نیز نقش آفرینی  ارزی کشور  نظام  تعادل در  ایجاد 
در  صادرات  ضمانت  صندوق  داد:  توضیح   می کند، 

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/
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اقتصاد ایران

قطره ای از اقیانوس مشكالت 
شرکت داری

بودن  باال  نوشت:  يادداشتی  در  آرگون  عباس 
ريسک سیستماتیک موجب شده شرکت داری 
در کشورمان با چالش های متعددی روبه رو شود. 
و  قوانین  نبودن  پیش بینی پذير  و  ثبات  عدم 
مقررات در کشور تنها يكی از چالش های اصلی 

شرکت داری است.
شده  موجب  سیستماتیک  ریسک  بودن  باال   
متعددی  چالش های  با  کشورمان  در  شرکت داری 
نبودن  پیش بینی پذیر  و  ثبات  عدم  شود.  روبه رو 
قوانین و مقررات در کشور تنها یکی از چالش های 
امکان  موضوع  همین  است.  شرکت داری  اصلی 
و  تجاری  فعالیت های  انجام  برای  برنامه ریزی 
با  و  کرده  سلب  اقتصادی  فعاالن  از  را  بازرگانی 
تصمیمات یک شبه و خلق الساعه ضرر و زیان های 
اقتصادی  فعاالن  بر  را  فراوانی  اعتباری  و  مالی 

تحمیل می کند.
از  پس  وارداتی  کاالهای  برخی  راستا  همین  در 
به  آن  حمل  و  خرید  مختلف  فرآیندهای  طی 

تازه متولد شده روبه رو می شوند.  قانونی  با  گمرک 
واردات  و  صادرات  در  ناگهانی  ممنوعیت های 
شرکت های  که  است  تجارت  در  حیاتی  موضوعی 
نرم  دست وپنجه  آن  با  روزانه  طور  به  بازرگانی 
را  سرمایه ها  مقررات  و  قوانین  در  ابهام  می کنند. 
متوقف کرده و امکان ورود کاال به چرخه اقتصادی 
نمی کند.  فراهم  ماه ها  تا  گاهی  را  کشور  تجاری  و 
آنیم که گاهی ماه ها کاال در گمرک دپو  ما شاهد 
را  زیادی  اعتباری  و  مالی  هزینه های  و  می شود 
متوجه صاحبان کاال می کند. عدم ثبات و نوسانات 
که  چرا  است،  جدی  ریسک های  دیگر  از  ارز  نرخ 
به  دلیل فقدان ابزاری مناسب برای پوشش ریسک 
از  از این نوسانات، جریان های مالی بسیاری  ناشی 
فعاالن و بنگاه های اقتصادی از جمله واردکنندگان 
مواداولیه دچار چالش شده است. واردات مواد اولیه 
برای کارخانه های تولیدی به طور جدی تحت تاثیر 

این نوسانات قرار گرفته است.
این  در  ارز  نرخ  از چند صد درصدی  بیش  جهش 
سال ها باعث ایجاد مشکات اساسی از منظر تامین 
نقدینگی برای حفظ سطح مطلوب فعالیت بنگاه ها 
است.  شده  آنها  فعالیت  کاهش  از  جلوگیری  و 
ایفای  برای  روز  نرخ  با  ارز  تامین  امکان  همچنین 
تعهدات گذشته فعاالن تجاری موضوع دیگری است 
حالی  در  روند  این  می افزاید.  بنگاه ها  زیان  بر  که 
خریدهای  اقتصادی  فعاالن  و  بنگاه ها  که  است 
نزد  خود  اعتبار  محل  از  نسیه  به صورت  خارجی 
اعتباری و  از خط  استفاده  با  یا  طرف های خارجی 
یوزانس داشته اند، در چنین موقعیتی ایجاد سازوکار 

مالی و تامین ارز موضوعی به جد مهم است.
ارز  نرخ  اثرگذاری  آنچه در پروسه تجارت و مقوله 
باید توجه داشت موضوعی بسیار ساده، اما فراموش 
با  را  وارداتی  کاالهای  اغلب  بنگاه ها  است.  شده 

نرخ های روز به فروش رسانده اند و در زمان سررسید 
با  را  خود  ارزی  بدهی  باید  آنها  ارزی  بدهی های 
و  واردات  زمان  نرخ  برابر  دو  از  بیش  حداقل  نرخ 
تسویه  به  نسبت  و  کرده  مالی  تامین  فروش،  نرخ 
است  بدیهی  کنند.  اقدام  خود  ارزی  بدهی های 
آنها  برای  تحمیلی  هزینه  این  پرداخت  مالی  توان 
ناممکن است. از همین رو به دلیل ناتوانی مالی برای 
پرداخت این مابه التفاوت در گام نخست وارد لیست 
امکان  دیگر  همین رو  از  می شوند.  بانک ها  سیاه 
شرکت ها  این  برای  عادی  به صورت  فعالیت  ادامه 
فراهم نمی شود. گام بعدی غول ورشکستگی است. 
متاسفانه ورشکستگی و مشکات بسیاری از فعاالن 

اقتصادی حاصل عدم ثبات نرخ ارزی است.
عاوه براین بنگاه هایی که با استفاده از اعتبار خود 
و  ناتوانی  دلیل  به  می کنند  اقدام  خرید  به  نسبت 
اعتبار  تعهدات  ایفای  برای  ارز  تامین  امکان  عدم 
خود را نزد طرف های تجاری خارجی خود از دست 
قانونی  و  پروسه های حقوقی  وارد  متاسفانه  و  داده 
دولت  که   است  حالی  در  این  می شوند.  دشواری 
در این زمینه حمایت های الزم را اجرایی نمی کند 
این  پذیرای  ابعاد  همه  در  باید  تنهایی  به  تجار  و 

ریسک های سیستماتیک باشند.
از  واقع  در  کشورمان  علیه  ظالمانه  تحریم های 
در  شرکت داری  و  تجارت  گره های  سخت ترین 
امکان تجارت  این شرایط  فعلی است. در  موقعیت 
ایرانی  بازرگانان  برای  کشورها  از  زیادی  تعداد  با 
که  کشورها  از  تعدادی  همچنین  و  نیست  فراهم 
به تحریم ها توجهی نکرده یا معاف هستند و وارد 
ارتباط  برقراری  امکان  می شوند،  ایران  با  تجارت 
مرسوم  دایره  و  بانکی  سیستم  اساس  بر  تجاری 

تجارت خارجی را ندارند .
از همین رو اساس و رویه تجارت خارجی از مسیر 

زدن  دور  با  و  عادی  غیر  صورت  به  و  نبوده  بانک 
قوانین بانکی پیش می رود. عاوه بر عدم برخورداری 
تجار از ایمنی و مزیت های واردات و صادرات کاال 
از طریق سیستم بانکی این موضوع موجب افزایش 
باالی  ریسک های  و  ارزی  نقل وانتقاالت  هزینه های 
کاال  تحویل  یا  کاال  دریافت  وعدم  وجه  پرداخت 
حتی  موارد  برخی  در  است.  وجه  دریافت  عدم  و 
دور  ناچار  به  نیز  را  بین المللی  حمل ونقل  قوانین 
کاال  مبدا  تغییر  و  گمرکی  مبدا  تغییر  می زنیم. 
تنها  نه  مشکات  این  همه  می شود  تکرار  مدام 
برای صادرات بلکه برای واردات نیز موجب پیچیده 
شدن روند تجارت شده است. نامساعد بودن فضای 
که  کشور  در  کاال  قاچاق  باالی  حجم  کسب وکار، 
از  و  به صورت شفاف  امکان رقابت شرکت هایی که 
طریق مجاری قانونی فعالیت می کنند با بخش های 
دریافت  و  فشار  مالیاتی،  عدالت  عدم  غیرشفاف، 
مالیات بیشتر از شرکت های شناسنامه دار و شفاف 
نرخ  و  مالی  تامین  مشکات  عملکردی،  منظر  از 
باالی هزینه های تامین مالی، بوروکراسی برای اخذ 
عدم  صادرات،  و  واردات  منظور  به  الزم  مجوزهای 
انجام کارها از مجاری قانونی، مقدم بودن رابطه به 
مختلف  بخش های  در  فساد  وجود  و  ضابطه  جای 
دولت از دیگر نکات مهمی است که شرکت داری را 

دستخوش فراز و نشیب های جدی کرده است.
کشور  اقتصاد  عمومی  حال  چند  هر  بین  این  در 
کار  به  را  خود  تاش  همه  اما  نیست  مطلوب 
بسته ایم تا آنچه شایسته است را اجرا کنیم. وجود 
آسیب های متعدد انکارناپذیر است. مادامی که این 
آسیب ها بر گردن اقتصاد چنگ می زنند تنفس نیز 
دشوارتر می شود، اما از نفس نمی افتیم و تا آخرین 
اقتصادی  و  تجاری  آرمان های  بقای  برای  نفس 

کشور تاش می کنیم.
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یادداشت

متن کامل

در پژوهشی درباره تاثیر کوويد-19 بر اقتصاد ايران 
بررسی شد

6 پیشنهاد برای کاهش تبعات 
کرونا

بعد از شیوع کرونا، فعالیت های اقتصادی از موارد 
مختلفی مانند »کاهش رفت وآمدها«، »نااطمینانی 
برخی  »تعطیلی  مصرف کنندگان«،  احتیاط  و 
کسب وکارهای دارای تعامل اجتماعی«، »کاهش 
تقاضای بسیاری از صنايع و خدمات« و »مسدود 
شدن مسیرهای ارتباطی با ساير کشورها« اثر 
پذيرفته اند. براساس ارزيابی ها »بخش خدمات« 
با  نخست  گام  در  آن  زيربخش های  و  کشور 
بیشترين زيان مستقیم مواجه بوده اند و »بخش 
صنعت« در رتبه دوم قرار گرفته است. بررسی ها 
نشان می دهد اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم 
وجود  اقتصادی  بخش های  همه   بر  بیماری  اين 

دارد.

فعالیت های  بر  و غیرمستقیمی  آثار مستقیم  کرونا 
مانند  نیز  ایران  در  است.  داشته  دنیا  در  اقتصادی 
اقتصادی  فعالیت های  دیگر،  کشورهای  از  بسیاری 
رفت وآمدها«،  »کاهش  مانند  مختلفی  موارد  از 
»نااطمینانی و احتیاط مصرف کنندگان«، »تعطیلی 
اجتماعی«،  تعامل  دارای  کسب وکارهای  برخی 
و  خدمات«  و  صنایع  از  بسیاری  تقاضای  »کاهش 
»مسدود شدن مسیرهای ارتباطی با سایر کشورها« 
خدمات«  »بخش  ارزیابی ها  طبق  پذیرفته اند.  اثر 
کشور و زیربخش های آن در گام نخست با بیشترین 
زیان مستقیم مواجه بوده اند و »بخش صنعت« در 
رتبه دوم قرار گرفته است. دکتر زورار پرمه و دکتر 
علیرضا گرشاسبی، پژوهشگران موسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی در مطالعه ای تاثیر کووید-19 
بر اقتصاد ایران را زیر ذره بین قرار دادند. طبق برآورد 
این پژوهش، تحریک تقاضا مهم ترین شرط عبور از 
بحران کرونا خواهد بود. در این گزارش آمده است: 
آثار ویروس کرونا در حال گسترش است و عاوه بر 
ایجاد موجی از ابتا و مرگ و میر در بیشتر کشورهای 
جهان، آنها را درگیر پیامدهای اقتصادی خود کرده 
است. در پی شیوع این ویروس، بورس های جهانی 
را  خود  اخیر  سال های  سقوط های  بی سابقه ترین 
جهانی  بازارهای  در  نفت  قیمت  و  کرده اند  تجربه 
در حالی که  داشته،  درصدی   60 از  بیش  کاهش 
روند  جهان  سطح  در  کشاورزی  محصوالت  قیمت 
افزایشی در پیش گرفته است. در ادامه به بررسی 
آثار مستقیم و غیرمستقیم شیوع ویروس کرونا بر 
خانوارها  درآمد  و  اشتغال  اقتصادی،  فعالیت های 

پرداخته شده است.
وسعت اثرگذاری کووید-19

تحریم های  وضع  با  ایران  داخلی  ناخالص  تولید 
ظالمانه آمریکا از سال  97 به شدت تحت تاثیر قرار 

گرفت و اقتصاد به فاز رکودی وارد شد )رشد سال 
97 بدون نفت منفی 1/ 2 درصد و 9 ماه سال 98 
صفر بوده است(. در سال 97 رشد با نفت منفی 7/ 
۴ درصد و در 9 ماه 98 حدود منفی 6/ 7 درصد 
بوده است. انتظار می رفت بعد از دو سال 97 و 98 
در سال جاری اقتصاد کشور از رکود خارج شود، با 
این حال به علت گسترش ویروس کرونا و اثرگذاری 
هر دو سمت عرضه و تقاضا، احتماال بازیابی اقتصاد 
امکان پذیر  جاری  سال  در  سرعت  این  به  کشور 
کشور  اقتصاد  برای  روند  این  ادامه  بود.  نخواهد 
بسیار  است،  مواجه  تحریمی  شدید  شرایط  با  که 

نگران کننده است.
برای آنکه وسعت اثرگذاری این بیماری بر اقتصاد 
بخش های  سهم  است  الزم  شود،  نمایان  ایران 
شود.  ارائه  داخلی  ناخالص  تولید  از  اقتصادی 
باالترین  خدمات  بخش   ،97 سال  آمار  براساس 
 /2 )حدود  دارد  داخلی  ناخالص  تولید  در  را  سهم 
و  صنعت  بخش های  سهم  در حالی که  درصد(،   51
معدن و کشاورزی به ترتیب 3/ 23 و 2/ 6 درصد 
بوده است. بنابراین ویروس کرونا منجر به تعطیلی 
که  شده  خدمات  حوزه  کسب وکارهای  از  بسیاری 
اقتصاد  افزوده کل  ارزش  بیشترین سهم در  دارای 
ناخالص  تولید  بر  قابل توجهی  اثر  بنابراین  هستند، 

داخلی کشور در سال 99 خواهد گذاشت.
زیربخش های خدمات  داده ستانده،  براساس جدول 
که با بیشترین آسیب مستقیم مواجه شده اند شامل 
زیربخش های بازرگانی )عمده فروشی، خرده فروشی، 
خدمات  هتل داری،  و  رستوران  حمل و نقل(، 
مستغات و خدمات حرفه ای و تخصصی هستند که 
حدود 5/ 26 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل 
می دهند. در بخش صنعت نیز زیربخش های ساخت 
ساخت  تریلر،  نیم  و  تریلر  موتوری،  نقلیه  وسایل 

ارتباطی،  وسایل  و  دستگاه ها  تلویزیون،  رادیو، 
منسوجات، محصوالت چرمی، محصوالت  پوشاک، 
مهم ترین  انتشارات  و  مبلمان  ساخت  کاغذی، 
زیربخش های آسیب دیده هستند که سهمی حدود 
تشکیل  را  داخلی  ناخالص  تولید  درصد  واحد   5
می دهند. بنابراین به نظر می رسد بیش از 30 درصد 
تولید ناخالص داخلی به طور مستقیم تحت تاثیر این 
بیماری قرار گرفته است. همچنین براساس برآورد 
و  خدمات  بخش  دو  بر  وارده  خسارات  مستقیم 
صنعت، میزان کاهش تولید ناخالص داخلی حدود 
۴/ 5 درصد خواهد بود )2/ ۴ درصد بخش خدمات 

و 2/ 1 درصد بخش صنعت(.
از سوی دیگر بررسی ها نشان داد اثرگذاری مستقیم 
بخش های  همه   بر  بیماری  این  غیرمستقیم  و 
اقتصادی وجود دارد. بر اثر این تکانه کاهش تولید 
ناخالص داخلی در یک بازه دو ماهه حدود 16 واحد 
سال(  در  درصد  واحد   2  /6 )معادل  بوده  درصد 
فعلی  شرایط  در  و  آتی  ماه های  در  آن  ترمیم  که 
دست  به  نتایج  مطابق  است.  دشوار  ایران  اقتصاد 
و  بخش خدمات  بر  کرونا  بیماری  اثر شیوع  آمده، 
است.  دیگر  بخش های  از  بیشتر  آن  زیربخش های 
حدود 17 درصد از کل زیان وارد بر اقتصاد ایران 
در زیربخش عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیرات 
قرار دارد. پس از آن زیربخش های حمل و نقل )5/ 6 
درصد(، پست و مخابرات )9/ 2 درصد(، بیمه )9/ 
2 درصد(، آموزش )9/ 2 درصد(، کرایه و خدمات 
کسب وکار )3/ 2 درصد(، رستوران )۴/ 1 درصد( و 
خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی )2/ 1 درصد( 

در رتبه های بعدی جای می گیرد.
در بخش صنعت نیز 11 درصد از کل زیان اقتصاد 
در زیربخش سوخت ها قرار دارد )بخش مهمی از این 
زیان به دلیل کاهش مصرف انواع سوخت ها به دلیل 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3663571-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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نگاه آخر

زنده ياد محمد علی کشاورز

محمدعلی کشاورز بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در سن ۹۰سالگی 
درگذشت. محمدعلی کشاورز از بازیگران ماندگار و پیشکسوت تئاتر، 
متولد  اصفهان  در  فروردین ۱۳۰۹  ایران در ۲۶  تلویزیون  و  سینما 
شد. این هنرمند که دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر است، در 
سینما، تئاتر و تلویزیون بارها در نقش ها و ژانرهای گوناگون حضور 

داشته است.

https://www.isna.ir/photo/99032516183/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2#15
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