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اقتصادی

اسکناس  ۵۰هزار ریالی جدید منتشر شد

سری سوم اسکناس  ۵۰هزار ریالی با طرح آرامگاه حافظ در پشت این اسکناس منتشر شد .بهگزارش
بانک مرکزی ،در پشت این اسکناس بیت «هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق  /ثبت است بر
جریده عالم دوام ما» نقش بسته است .از ویژگیهای امنیتی اسکناس جدید میتوان به طراحی خطی
سه بعدی ،تصویر مکمل طرح مخفی ،چاپ برجسته ،ریز نوشته (میکرو پرینت) عالمت مخصوص
روشندالن ،واتر مارک ،نخ امنیتی پنجرهای هولوگرافیک ،نخ امنیتی پنهان و شماره سریال اشاره کرد.

مکث

تقاضایخشکشوییها
نصف شد

رئیس اتحادیه خشکشــویی و لباسشویی تهران
نســبت به رعایت نشدن مســائل بهداشتی در
خشکشوییهای آنالین هشــدار داد و از کاهش
۵۰تا ۶۰درصدی تقاضای خشکشوییها نسبت به
شب عیدهای پیش از کرونا و کاهش ۳۰درصدی
نسبت به سال قبل خبر داد .ابوالفضل رجبزاده
در گفتوگو با ایســنا ،از افزایــش قیمت  ۱۰تا
۱۵درصدی نرخ نامه خشکشویی در ابتدای سال
 ۱۳۹۹خبــر داد و گفت :این در حالی اســت که
اجناس مورد نیاز خشکشوییها بیش از۳۰۰درصد
و حتی در مواردی بیش از  ۵۰۰درصد رشد داشته
است .به گفته وی ،قیمت پرکلر اتیلن که ماده اصلی
لباسشویی است که از طریق واردات تامین میشود،
از حدود سه تا چهار میلیون تومان در اوایل سال،
حاال به ۱۱میلیون تومان ،قیمت نایلون از کیلویی
 ۷تا ۸هزار تومان به  ۴۵هزار تومان ،هر بسته چوب
لباسی از  ۵۰تا  ۷۰هزار تومان به  ۲۲۰تا ۲۳۰هزار
تومان رســیده است .رجب زاده همچنین با بیان
اینکه دولت بیســروصدا قیمت انرژی را افزایش
داده ،تصریح کرد :برای مثال قبضهای یک ماهه
تبدیل به  ۲۰روزه شــد و مشخص نشد چگونه
افزایش قیمت انرژی محاسبه شده است .وی در
ادامه با بیان اینکه برخی از مواد مصرفی به دلیل
توقف واردات یافت نمیشود ،اظهار کرد :سادهترین
مثال آن کاغذی اســت که برای درج شماره روی
لباس منگنه میشــود .این کاغذ وارداتی بوده که
حــاال فقط یک نوع جنس درجــه پنج چینی از
آن در بازار موجود اســت .بنابراین به گفته رئیس
اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران هزینههای
این صنف به شکل سرسامآوری افزایش و متقاضی
آنها کاهش داشته است .هزینههای جانبی مثل
اجاره بهــا و ارزش افزوده ملک هم وجود دارد .به
عبارت دیگر فعالیت صنف خشکشویی به اندازه
ارزش ملکی و سرمایهای که برای این کار خوابیده
بازدهی ندارد .بنابراین افــراد زیادی از این صنف
خارج شدند.

فشاربه انگلیس
به جای آمریکا
ادامه از صفحه اول:
تحلیل اثبات نظریه فوق خیلی ساده است.
سیاستمداران چینی برای تسلط حقوقی بر
شهر هنگ کنگ اقدام کردند .دولت بوریس
جانسون انگلیس اعتراض کرد .ترامپ هم از
روش سیاسی چین خشنود نبود و نسبت به
روسیه هم مخالف نبود و زمینه تغییر چالش
استراتژیک از روسیه به چین در اذهان نخبگان
سیاسی امریکا فراهم بود .چرا چینیها آن برهه
زمانی را برای الحاق حقوقی هنگ کنگ به
پکن انتخاب کردند؛ باید مطالعه شــود اما؛
انگلیســیها از همیاری دولت ترامپ علیه
کشــور چین بهرهبرداری کردند .ترامپ از
«تفکر نرم» انگلیس علیه چین حمایت کرد.
ظرافت در زیرکی سیاست «کاخ باکینگهام
ملکه» در همین بزنگاههای تاریخی است که
با توجه به ضعف و قدرت مســتاجر «اتاق
بیضی کاخ ســفید»؛ بحرانها را به فرصت
تبدیل میکند .نتیجه اینکه انگلیس در هدایت
«قدرت سخت» امریکا علیه کشور چین ،که
هنگ کنگ ملکه را زیر سوال برده بود؛ برنده
شد .دولت جو بایدن قادر به تغییر سیاست
ترامپ نیســت چون تصمیم نظام دو حزبی
امریکا بود و مجبور به ادامه آن است .نظریه
«اغفال» یا دستکاری سیاست خارجی امریکا
توسط انگلیس با این مقاله موسسه مطالعاتی
وابسته به وزارت خارجه انگلیس ثابت شده
است لذا؛ با توجه به فرضیه فوق؛ آیا میتوان
به این سوال پاســخ داد که اگر انگلیس از
قدرت «هدایت» سیاســت خارجی و تغییر
استراتژی امنیتی امریکا برخوردار است؛ آیا
از توان «مهار» امریکا نیز برخوردار اســت؟
پاســخ کوتاه با ذکر دو مثال؛ مثبت است.
نقل اســت؛ در بحران موشکی کوبا؛ جان
اف کندی ،رئیــس جمهور وقت امریکا در
شورای امنیت ملی امریکا که سفیر انگلیس
نیز حضور داشــت؛ به توصیه آقای «دیوید
اورمســبی گــور»David Ormsby-( ،
 )Goreسفیر انگلیس در واشنگتن گوش داد
و موشکهای امریکا از ترکیه را خارج کرد و
شوروی هم متقابال موشکها را از کشور کوبا
خارج کرد .در مثال دوم؛ در خاطرات باراک
اوباما ،رئیس جمهور پیشین امریکا آمده است
که نیروهای نظامی امریکا آماده حمله نظامی
زمینی گســترده به سوریه بودند که مجلس
انگلیس بهعدم مشارکت نیروهای انگلیسی در
همراهی با امریکا برای تجاوز به سوریه رای
داد و امریکا از حمله و تجاوز خودداری کرد.
مثالهای فوق نمونه بارز قدرت تاثیرگذاری
«کاخ باکینگهام ملکه» در «مهار» امریکا است.
بهنظرمیرسدمناسباستجمهوریاسالمی،
در چهله دوم انقالب؛ «فشــار بر انگلیس را
جایگزین فشار بر امریکا کند ».بنا بر شهادت
تاریخ؛ بیتاثیر نخواهد بود؛ اگر به تجربه تاریخ
اعتقادداشتهباشیم.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

رئیــس کل بانک مرکزی در انتقــادی دیرهنگام از
تورمزا بــودن بودجه  ۱۴۰۰گالیه کــرد .به گزارش
مهر ،عبدالناصــر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی در
یادداشتی اینســتاگرامی در خصوص بودجه ۱۴۰۰
نوشت :از این که بودجه سال  ۱۴۰۰کشور ،با تفاهم
نســبی دولت و مجلس تعیین تکلیف و به تصویب نهایی رسید
جای شکر دارد .فارغ از محاسن و ایراداتی که میتوان به محتوای
بودجه گرفت ،یک نکته مشخص شد :همه دولتها و مجالس ،با

اعداد

 ۲۳هزار و
۹۹۰تومان
قیمت دالر

قیمت هــر دالر آمریکا (اســکناس)
یکشــنبه  ۱۷اســفندماه  ۱۳۹۹در
صرافیهای بانکی ۲۳هزار و ۹۹۰تومان
فروخته میشــد .صرافیهــا هر دالر
را ۲۳هــزار و ۵۱۵تومــان خریداری
میکردند .همچنین قیمت خرید هر یورو
۲۸هزار و ۳۰۱تومان و قیمت فروش آن
۲۸هزار و ۸۷۳تومان بود.

حقوق و دستمزد

جزئیاتافزایشحقوق
کارکنانوبازنشستگان
و دریافتی باالی  ۱۰میلیون

افزایــش  ۲۵درصــدی حقــوق کارکنــان و
بازنشستگان در شــرایطی در مجلس مصوب
شــد که دریافتیهای باالی  ۱۰میلیون تومان
مشــمول این  ۲۵درصد نشده و فقط به میزان
ثابت دو میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش حقوق
دارند .مژگان خانلو سخنگوی بودجه  ۱۴۰۰و
همچنین رئیس امور پایــش تعهدات دولت و
تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در گفتگو
با ایسنا ،در رابطه با تغییرات حقوقی اعمال شده
برای کارکنان و بازنشستگان در جریان بررسی
الیحه بودجه در مجلس توضیحاتی ارائه کرده
است .وی با اشاره به آنچه در تبصره  ۱۲الیحه
بودجه سال آینده از سوی دولت برای افزایش
حقوق کارکنان پیشبینی شــده بود گفت که
پیشنهاد دولت افزایش ضریب حقوق گروههای
مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرایی با
۲۵درصد بود و حداقل پرداختی سه میلیون و
۵۰۰هزار تومان پیشبینی شد که این موضوع
برای بازنشستگان نیز عمومیت داشت .خانلو با
اشاره به تغییراتی که در جریان بررسی الیحه
بودجه در کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق
اعمال و مصوب شده است افزود :در نهایت آنچه
که مصوب شــده به نحوی اســت که افزایش
حقوق کارکنان و بازنشستگان بیش از ۲۵درصد
نیست و نسبت به آخرین حکم کارگزینی آنها
درسال  ۱۳۹۹اعمال میشود ،اما این ۲۵درصد
مشمولتمامیکارکنانوبازنشستگاننمیشود.
سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به مصوبه مجلس
مبنی بر اینکه میزان افزایش حقوق هیچ فردی
نسبت به سال جاری نباید بیش از دو میلیون و
۵۰۰هزار تومان باشد توضیح داد :در این شرایط
حقوقهای باالی۱۰میلیون تومان به هیچ عنوان
مشمول افزایش ۲۵درصدی حقوق نشده و فقط
رقــم ثابت ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان به آنها
اختصاص پیدا میکند .به گفته خانلو با مصوبه
مجلس نیز در هر صــورت حداقل دریافتی در
ســال آینده سهمیلیون و  ۵۰۰خواهد بود .وی
دربــاره پاداش پایان خدمت کارکنان نیز گفت
که با مصوبه مجلس در ازای هر ســال خدمت
حداکثر تا ۳۰ســال و تا ســقف ۴۷۲میلیون
تومان تعیین شــده است .این مقام مسئول در
ســازمان برنامه و بودجه یادآور شد که در هر
حال آنچه که توسط شــورای نگهبان تائید و
به عنوان قانون ابالغ شــود الزم االجرا خواهد
بود .این تغییرات درحالی اعمال میشــود که
پیش از این در سال  ۱۳۹۸هم افزایش حقوقی
که مجلس مصــوب کرد بدون ضریب و با رقم
ثابت ۴۰۰هزار تومان بود که مدتها مورد بحث
قرار داشت .از سویی اکنون این موضوع مطرح
اســت که با حذف درصد افزایش حقوق برای
دریافتی باالی  ۱۰میلیــون تومان تا چه حد
پرداختی متناسب با سوابق ،تحصیالت جایگاه
کاری و وضعیت کارکنان و بازنشستگان اعمال
شــده و مبنای تعیین این رقــم دو میلیون و
۵۰۰هزار تومان چیست؟

بازار

دبیر ستاد تنظیم بازار:

فراوانی در بازار روغن
زمان میبرد!

دبیر ســتاد تنظیم بازار از تعیین  ۸۰نقطه در
میادین میوه و ترهبار شهر تهران و شهرستانهای
اطراف به عنوان غرفه عرضه مســتقیم میوه و
همچنین افزایش خروجی سردخانهها طی ۱۰
روز آینده خبر داد و درباره وضعیت بازار روغن
گفت :مشــکلی در تامین و توزیع روغن وجود
نــدارد ،اما زمان میبرد تا بــه فراوانی در توزیع
روغن برسیم .به گزارش ایسنا ،عباس قبادی در
جلسه هماهنگی بازار میوه در ایام پایانی سال
و ماه رمضان با اســتناد به بیانات مقام معظم
رهبری در خصوص مشــکالت معیشتی مردم
و قیمت میوه در بازار شــب عید ،از استفاده از
شبکه منتخب توزیع در کنار نظام توزیع و عرضه
سنتی خبر داد و گفت :یکی از مسائلی که در این
جلسه مورد تاکید قرار گرفت ایجاد بستر مناسب
برای باغداران و تولیدکنندگان در راستای عرضه
مستقیم میوه و تولیدات خود به مصرفکننده
بــود ،تا با حذف دالالن به عنوان یکی از عوامل
افزایش قیمت ،عالوه بر تعدیل قیمتها در سطح
عرضه،تولیدکنندهنیزمنتفعشود.

گالیه دیرهنگام همتی از تورمزا بودن بودجه

وجود انتقاد از رشد نقدینگی و تورم ،حتی با پرچم
اصالح ساختاری بودجه ،نهایتاً به بودجهای با توان
رشد باالی نقدینگی رضایت میدهند.
درحالیکه مجلس محترم همزمان در صدد تصویب
طرحی ،برای اصالح ســاختار اداره بانک مرکزی ،با
هدف تقویت استقالل و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است،
اعــداد و ارقام بودجه مصوب و تبصرههای متعدد آن دربرگیرنده
احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیســتم بانکی است که

نتیجه آن میتواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد.
کنترل نقدینگی و تورم مهمترین هدف بانک مرکزی اســت .با
توجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور ،یکی
از راههای کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانکها
اســت و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه
خــروج از رکود قرار گیرد .بانک مرکزی این انتظار راهم دارد که
دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک
مرکزی باشند.

آفتاب یزد در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی بررسی کرد

مسئله گرانی و باقیماندن نام نیک از روحانی

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :گرانی دردی است که گریبان جمعیت
کثیری از خانوادههای کم بضاعت ایرانی را گرفته است و روز به روز نیز
مظاهر فقر و محرومیت نزد آنها چه در خوراک و چه پوشاک و چه
چاردیواری امن برای اقامت نمود عینی و بیشتری پیدا میکند .گویی
نســخه فقر تدریجی ایرانیان روند پرشتابتری را نسبت به گذشته
گرفته اســت و هیچ جراحی هم توان یا اراده نجات این بیمار رنجور
اقتصــاد ایران را ندارد .بیماری که تب التهاب آن را بســیاری حس
کردهاند ،اما یا نمیدانند پیامدهای این عفونت شدید در اقتصاد نحیف
تهای سیاه و کثیف مانع اتخاذ یک
ایران چیست یا نان شیرین تجار 
راهکار پایدار و موثر برای تقســیم عادالنه ثروت انبوه کشورمان بین
مردم ایران شده است!
منتقدان هم بجای پرداختن اساســی به راهحلهای اقتصادی گرانی
افسارگسیخته در دو دسته ساز انتقادی میزنند .دستهای این گرانیها
را به جهت اعمال سیاستهای اشتباه دولت مانند برجام ،وابستگی به
محصوالت غربی و حتی اخیرا تعمدی بودن ایجاد گرانی تصنعی برای
ترغیب مسئوالن ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب
 FATFیا ســایر موانع رفع خصومتها و مجــادالت ایران با جهان
خارج به ویژه غرب میدانند که بهزعم آنها بجای پاسخگویی بر طبل
رابطه با آمریکا ،تصویب  FATFو پالرمو و ...میزند؛ دســتهای دیگر
هم نبود امنیت برای ســرمایهگذاران داخلی و خارجی ،پیادهنشدن
شــرایط الزم و استاندارد برای هماهنگی و توازن و ثبات در  ۳حلقه
نظام تولید ،توزیع و صادرات را مسبب تمام اقتصاد از هم پاشیده و به
کما رفته کشورمان میدانند و راه حل نجات از گرانیهای کمرشکن را
اصالحات ساختاری در رویکرد حاکم سنتی و لجوجانه با واقعیتهای
علم اقتصاد تفسیر میکنند.
کما اینکه از ســال  ۱۳۵۰تاکنون نقدینگی به طور متوســط حدود
 ۲۷درصد رشــد یافته ،بنابراین برخی کارشناســان در ســالهای
ثبات تورم ،حفظ دســتاورد تورم تک رقمی را منوط به کاهش رشد
نقدینگی میدانستند .در ادامه در اواسط سال گذشته بازار داراییهای
ســرمایهگذاری و از ابتدای ســال جاری شــاخص قیمت کاالها و
خدمات مصرفی در معرض رشد متاثر از نقدینگی قرار گرفتند .البته
اثر همزمان و فزاینده نرخ ارز که به عقیده برخی کارشناســان خود
متاثر از رشد نقدینگی بوده ،روی شاخص قیمت در ماههای اخیر نیز
حائز اهمیت است.
در این میان برخی هم معتقدند که اگر بحث توافق دوباره با اروپا بر سر
برجام به نتیجه برسد ،بازار ارز شرایط بهتری را مشاهده خواهدکرد
و نــرخ تــورم کاهش مییابــد .درخصوص آمریکا هــم که تکلیف
روشن اســت؛ به هرحال تحریمهای سنگین و نفسگیر اقتصادی را
وضع کرده و اگر این تحریم نفتی و بانکی و ...لغو شود و فروش نفت
ما از زیر  ۲۰۰هزار بشــکه به  ۲میلیون بشــکه در روز برسد دولت
ازکسری بودجه چشــمگیر موجود رهایی خواهد یافت و این یعنی
شوک مثبت به بازار.
«وحید شــقاقی شــهری» ،اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه
خوارزمی در گفتگو با روزنامه «آفتاب یزد» در خصوص راه حل فوری
و موجود که دولت میتواند اقدام کند اما نکرده و نمیکند ،میگوید:

> «وحید شقاقی شهری» ،اقتصاددان و عضو
هیئت علمی دانشــگاه خوارزمی :تحریمها و
مشکل شدید تامین منابع ارزی ،دولت را در
تنگنای شــدید اقتصادی قرار داده و خارج از
تامین منابــع ارزی الزم و فوری نمیتواند به
رفع چالش شــدید نظام تولید ،نظام توزیع و
نظام واردات اقدام کند
> آنچه از منظر همه کارشناسان در مورد آن
وفاق وجــود دارد ،زیربنای همه این گرانیها
بهــره وری پاییــن در اقتصاد ایــران ،عدم
رقابتپذیری واقعی در بازار و انحصار حاکم
بر بازار آن است
راهحلهــای مهار گرانی را در یک یا دو آیتم نمیتوان دید ،چرا که در
مقاطع قبلی در هنگامه تورم شدید مناسبتهای خاص مانند نوروز یا
ماه رمضان دولت با استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات آسانتر
نفت به کشورهای مقصد و نقل و انتقال آسان ارز به کشور مبادرت به
تامین کمبود و حتی عرضه کاالهای ارزانتر وارداتی میکرد .و همین
اتفــاق کافی بود تا افزایش قیمت رخ داده به ســرعت مهار و خنثی
شود .اگرچه نمیتوان منکر این هم شد که در زمان وفور درآمدهای
ارزی هم فرصت ســوزیهای زیادی شــد و برخی ناهماهنگیها به
گرانی برخی کاالهای پرمصرف در ایام خاص مانند عید و ماه رمضان
میانجامید.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه فارغ از تحلیلهای سیاسی که نمیتوان
بــرای آنها وزن تخصصی و اقتصادی تعریف کرد ،گفت :تحریمها و
مشکل شدید تامین منابع ارزی دولت را در تنگنای شدید اقتصادی
قــرار داده و خارج از تامین منابع ارزی الزم و فوری نمیتوان به رفع
چالش شدید رخ داده در  ۳حلقه چالشهای نظام تولید ،نظام توزیع
و نظام واردات اقدام کرد.
وی بــا بیان اینکه متعاقبــا وقتی درآمد ارزی محدود اســت عمق

ادامه روند کاهشی نرخ بیکاری آمریکا

نــرخ بیکاری بزرگترین اقتصــاد جهان به ۶.۲
درصد کاهــش پیدا کرد .به گزارش ایســنا به
نقل از آسوشــیتدپرس ،همان طور که پیشتر
انتظار میرفت ،نرخ بیکاری بزرگترین اقتصاد
جهان تا پایان ماه فوریه باز هم کاهشــی شد و
رقــم  ۶.۲درصد را ثبت کــرد .این نرخ بیکاری
که  ۰.۵درصد کمتــر از ماه قبل بوده ،کمترین
نرخ بیکاری این کشــور در طــول  ۱۱ماه اخیر
اســت .طی این مدت شمار جمعیت بیکاران با
کاهشی محسوس نسبت به ماه قبل به  ۹میلیون
و ۹۷۰هزار نفر کاهش پیدا کرد که  ۱۵۸هزار نفر
کمتر از ماه قبل اســت .با این حال نرخ بیکاری
بزرگتریــن اقتصاد جهان هنــوز فاصله زیادی
بــا نرخ بیکاری  ۳.۵درصدی ثبت شــده در ماه
فوریه دارد یعنی پیــش از آن که بخش بزرگی
از اقتصاد آمریکا بر اثر کرونا به تعطیلی کشیده
شود .آمریکا بزرگترین کانون درگیر با کرونا در
جهان محسوب میشود و بیش از  ۵۳۵هزار نفر

بورس صعودی شد

شــاخص کل بورس دیروزبرخــاف روزهای
گذشته روندی صعودی داشت و بیش از ۵۰۰۰
واحد افزایش یافت .به گزارش ایســنا ،شاخص
کل بورس دیروز بــا  ۵۸۶۰واحد افزایش رقم
یک میلیون و  ۱۷۵هزار واحد را ثبت کرد .این
در حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن
روندی نزولی داشت و با  ۹۲واحد کاهش در رقم
 ۴۳۰هزار و  ۸۵۱واحد ایستاد .معامله گران این
بازار  ۹۲۸هزار معامله به ارزش  ۷۲هزار و ۹۰۸
میلیارد ریال انجام دادند .فوالد مبارکه اصفهان،
ســرمایهگذاری غدیر ،فوالدخوزستان ،پاالیش
نفت بندرعباس و پاالیش نفت تهران نسبت به
سایر نمادهابیشترین تاثیر مثبت و در مقابل ملی
صنایع مس ایران و گروه مدیریت سرمایهگذاری
امید نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی
را روی بورس گذاشتند .شاخص کل فرابورس
هم دیروز روندی صعودی داشــت و با ۴۰واحد
افزایــش رقم  ۱۶هزار و ۹۴۵واحد را ثبت کرد.
در این بازار ۲۸۱هزار معامله به ارزش ۱۴۵هزار
و ۸۴میلیارد ریال انجام شد .پتروشیمی زاگرس،
پلیمر آریاساســول ،سرمایهگذاری صبا تامین،
پاالیش نفت شیراز و پاالیش نفت الوان نسبت
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل
بیمه پاسارگاد و ســهامی ذوب آهن اصفهان
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را
روی فرابورس گذاشتند.

از شــهروندان این کشور جان خود را بر اثر ابتال
به کووید ۱۹-از دست داده اند .گریگوری داکو،
اقتصاددان موسسه کپیتال اکونومیکس نیز گفت:
آســیبی که از بحران بزرگ ناشی از کرونا به ما
تحمیل شــده ،واقعا عمیق است و مدت زیادی
طول خواهد کشــید تا بازار کار بتواند خود را به
ســطح قبل از بحران باز گرداند .در حال حاضر
حدود  ۴۰درصد شاغلین آمریکایی تحت تاثیر
پیامدهای کرونا با کاهش درآمد ،تعدیل موقت
یا با بیکاری دائمی مواجه شــده اند .از آنجا که
اقتصاد آمریکا در حال بازگشــت به سطوح قبل
از بحران اســت انتظار میرود روند کاهشی نرخ
بیکاری و استخدام نیروهای جدید کماکان ادامه
داشته باشد .متوسط نرخ بیکاری آمریکا در بازه
زمانی  ۱۹۴۸تا  ۲۰۲۰معادل  ۶.۲درصد بوده که
باالترین رقم ثبت شده مربوط به آوریل  ۲۰۲۰با
 ۱۴.۷درصد و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط
به می ۱۹۵۳با  ۲.۵درصد بوه است.

همراهان آفتاب یزد
در واتساپ

اشــکاالت ســاختاری و معایب حاکم بر نظامهای سهگانه یادشده
مشــهود و ملموس خواهد شد ،میافزاید :بطور نمونه وقتی در تولید
خواه به دلیل کمبود مواد اولیه یا واســطهای که در خصوص میوهها
افزایش چند برابری نرخ کود و سم و همچنین سایر ابزارآالت تولید
دردآور است و در زمینه واردات و صادرات موانع جدی ارزی و نقل و
انتقــال وجود دارد قاعدتا نمیتوان با یک اراده آنی مبادرت به تامین
آنها جهت خروج از بن بست شدید رخ داده کرد.
شقاقیشهری با بیان اینکه در چالش نظام توزیع نیز همچنان به دلیل
شرایط مالی حاکم بر بازار و همچنین نبود چشمانداز روشن و رقابتی
احتکار و انحصار حاکم بر این نظام است میافزاید :نجات از این چالش
نیز جز با رفع انحصار و همچنین دگرگونی شبکه توزیع بهگونهای که
احتکار هرگونه کاال به حداقل میزان ممکن برسد راهحلی است که نیاز
نمدت دارد.
به تدبیر و برنامه اصولی کوتاهمدت و میا 
این استاد اقتصاد با بیان اینکه تمام این ایرادات حاکم بر اقتصاد ایران
که مختص امروز و دیروز نیســت و سالهای درازی است که گلوی
اقتصاد ایران را گرفته و رها نمیکند ،اظهار میکند :در واقع اشکاالت
حاکم بر روند مدیریت اقتصاد ایران سالهای طوالنی است که مورد
تذکر کارشناسان اقتصادی بوده و هست ،اما به دلیل نبود تحریمها (با
شدت  ۲سال اخیر) و امکان رفع کمبودها در مقاطع خاص با واردات
فوری از طریق ذخایر ارزی هنگفت در گذشته ،امروز به آسانی قابل
رفع و رجوع نیست.
وی تصریــح میکند :بروز اشــکاالت جدی در فراینــد تولید تمام
محصــوالت از جمله محصوالت کشــاورزی و چرخه توزیع آنها در
کنار نبود بهرهوری و کارآمــدی الزم در نظام تولید ایران که نتیجه
دسترســی ســخت به مواد اولیه و کاالهای واسطهای با کیفیت و با
قیمت متناسب در بازار جهانی به طور قطع نتیجهای جز گرانی شدید
مانند آنچه این روزها در حال تجربه آن هستیم و همچنین مشکالت
بیشتر در سال آینده نخواهد داشت.
شقاقیشــهری در عیــن حال تاکیــد میکند آنچــه از منظر همه
کارشناســان در مورد آن وفاق وجود دارد ،زیربنای همه این گرانیها
بهره وری پایین در اقتصاد ایران ،عــدم رقابتپذیری واقعی در بازار
و انحصار حاکم بر بازار آن اســت که مانع پویایی و سرمایهگذاری و
همچنین رفع چالشهای سهگانه در نظام تولید ،نظام توزیع و نظام
واردات شده است.
با توجه به اظهارات این کارشناس و سایر کارشناسانی که خبرنگاران
گروه اقتصادی روزنامــه «آفتاب یزد» با آنها تماس گرفتند ،اما هر
یک به دالیل خاص خود از اظهارنظر در این خصوص پرهیز داشتند؛
باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر این باور نزد رئیسجمهوری
وجــود دارد کهعدم پرداختن بــه راهحلهای ممکن و موجود به هر
دلیل از جمله مســائل انتخاباتــی یا ناگزیرکــردن اعضای مجمع
تشــخیص مصلحت نظام به پذیرش  FATFو دیگر مطالبات دولت
روی زمین مانده ،بداند که اعالم و اقدام شجاعانه به انجام راهحلهای
ریشــهکنکننده گرانی موجب خواهد شــد تا حتی در هنگامهعدم
صدارت در دولت ،نام نیک از این اقدام او در خاطر مردم ایران ماندگار
شود و ارزانی پایدار رخ داده را به نام وی ثبت و یاد کنند.

قطع بیش از  ۲میلیون کارتخوان فاقد مالیات

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با غیرفعال
کردن حــدود  ۲.۵میلیون ترمینال ،تکمیل و
صحتســنجی اطالعات بالغ بــر ۴.۷میلیون
ترمینال پذیرش دیگر و ارائه اطالعات آنها به
ســازمان امور مالیاتی در حال تکمیل آخرین
مراحل اجرای مســئولیتهای خود نسبت به
قانون پایانههای فروشگاهی است.
به گزارش ایسنا ،بانک مرکزی بر اساس ماده
 ۱۱قانون پایانههای فروشــگاهی نســبت به
ساماندهی دستگاههای کارتخوان و درگاههای
پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده
و روند این عملیات با همکاری ســازمان امور
مالیاتی ادامه دارد.
بنابــر اعالم معاونت فناوریهــای نوین بانک
مرکزی تــا کنون اطالعات چهــار میلیون و
۷۰۰هــزار کارتخــوان و درگاه پرداخت که
پیش از این در ســامانه مؤدیان مالیاتی ثبت
نشــده بود ،پس از تکمیل و صحتســنجی

با توجه به شرایط کرونایی ،خوانندگان گرامیای که تمایل دارند
میتوانند با ارسال شماره همراه خود به شماره 09213553193
عضو گروه همراهان آفتاب یزد در پیامرســان واتساپ شوند.
در این گروه پیدی اف صفحات روزنامه بارگذاری میشود.

اطالعــات برای تشــکیل پرونــده مالیاتی به
سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.
همچنین زیرساختهای فنی و مقرراتی الزم
نیز به گونهای فراهم شــده که از  ۲۰دی ماه
گذشــته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت
ابتدا ملزم به تشــکیل پرونده مالیاتی است و
روال تخصیــص ترمینال بــه متقاضی جدید
تنها پس از ثبت نام در ســامانه و دریافت کد
رهگیری ادامه خواهد یافت.
عالوه بر این  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار کارتخوان
و درگاه پرداخــت اینترنتــی غیرفعــال یــا
کمتراکنش نیز که فاقد پرونده مالیاتی بودند،
قطع شدند.
این تعــداد عالوه بر  ۳۶۰هــزار کارتخوان و
درگاه پرداخت اینترنتی اســت که در مرحله
قبل به علت نامعتبر بودن کد ملی و شناســه
ملی نامعتبــر یا پرونده مالیاتی غیرفعال قطع
شده بودند.

