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پکن باید به وامگیرندگان بیپول خود در دوران پاندمی کمک کند

کشمکش بازارهای نوظهور در بدهی به چین

توگو با امیرعلیزاده ،مدیر عامل کانون بانک های ایرانی در اروپا
گف 

تکل کرونا روی اقتصاد فوتبال

گفت و گو

میگوینــد عشــق اســت ،شــاید هــم خــود زندگی .بــرای عــدهای عکس
بــا شــورت ورزشــی نهایــت هواخواهــی اســت ،بــرای عــدهای دیگــر
کــری خوانیها و کل کل کردنها و برخی هم سالهاســت چشمشــان به
درهای بســته ورزشــگاه خشک شده اســت .همین قدر مبهم و پیچیده.
بــا این حال هر روز بر جاذبههای این مســتطیل ســبز افزوده میشــود و
بیانصافیســت اگر بــه تفنن و ســرگرمی تقلیلش بدهیــم .اهالی فن بر
سویههای اجتماعی و اقتصادیاش متمرکز شدهاند و حوزهای با عنوان
«اقتصــاد ورزش» را گشــودند که جــز بهکارگیری تئوریهــای اقتصادی
بــرای تحلیل فعالیتهای ورزشــی نیســت و در دو ســطح خــرد و کالن
انجام میشود.
صفحه 9

بهترین زمان برای آزادسازی سهام عدالت
یادداشت

جزئیات آزادسازی سهام عدالت اعالم شد

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

 70درصد واحدهای صنعتی فعال شد

ایسنا

صفحه 8

ادامه در صفحه 8

گزارش

 49میلیون نفر آماده ورود
به بازار بورس

پــس از گذشــت بیــش از  12ســال ،ســرانجام
آزادســازی ســهام عدالــت عملیاتی شــد .در
روز نهم اردیبهشــت ماه رهبر معظم انقالب
با صــدور فرمانــی اجازه آزادســازی ســهام را
نصراهلل برزنی
بــه دولت صــادر کردنــد .بنابراین حــدود 49
عضو سابق هیأت
میلیون نفر مشــمول ســهام عدالــت بتدریج
مدیره بورس
میتواننــد مدیریت ســهام خــود را در اختیار
کارشناس بازار
سرمایه
بگیرند .یکی از پرسشهای مهم درخصوص
ایــن آزادســازی آثــار آن بــر بــازار ســرمایه
بهعنــوان بســتر این آزادســازی اســت .درمجمــوع بــازار ســرمایه برآیند
نیروهای عرضه و تقاضاســت به این معنا که هر تصمیمی که به تقویت
عرضه یا تقاضا منجر شــود روی این بازار تأثیر مســتقیم خواهد داشــت.
این درحالی است که آزادسازی سهام عدالت که براساس اعالم سازمان
خصوصیســازی در اسفند سال گذشته بیش از  239هزار میلیارد تومان
ارزش دارد ،باعث تقویت طرف عرضه دراین بازار میشود.

یکــی از بخشهایــی که با شــیوع ویروس کرونا آســیب دیــد ،واحدهای
صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی بود .در نیمه اول فروردین بیش
از  80درصد واحدها تعطیل بودند و خبری ازتولید نبود.
مدیــران واحدهای صنعتی بــه خاطر آنکه خریداری برای کاالهایشــان
وجــود نداشــت ،تعطیل کردنــد و حتی بهدنبال کاهش نیــروی کار خود
بودند .اما با گذشت زمان و بستههای حمایتی که دولت برای واحدهای
صنعتی بخصوص کسب و کار کوچک در نظر گرفت ،آنها فعالیت خود
را آغاز کردند.
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