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کارشناسان اقتصادی به «ایران» پاسخ دادند

سمت و سوی اقتصاد
صفحه 8

هماهنگی دستگاههای اجرایی با راهکار علمی

سیاستگذاران برای هماهنگی چه سمت و سویی بگیرند؟
میثم موسایی

یادداشت

رئیس کل بانک مرکزی
در گفتوگوی اختصاصی با «ایران»:

با کاهش عوامل برونزا دست بانک مرکزی برای
مدیریت بازار بسیط تر خواهد شد

اخیــراً ایــن مبحث مطرح میشــود کــه هماهنگی بین دســتگاههای اجرایی مناســب
نیســت و همین امر سبب شده در تصمیمگیریها و برخی از اقدامات ضروری ،کشور
با چالشهایی مواجه شود .این صحبت درست است اما به نظر میرسد عمده دلیلی
که باعث بروز و ظهور ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی شده ،برخی سیاستهای
نادرســت بوده اســت؛ چنین سیاستهایی نه تنها در دولت فعلی بلکه در دولتهای
گذشــته هــم اتفــاق افتــاده اســت .در ایــن میــان قبــل از آنکــه موضــوع ناهماهنگــی
دســتگاههای اجرایی مورد قضاوت قرار گیرد بهتر اســت که این ســؤالها پرسیده شود
که کدام بخش از تصمیمهای اتخاذ شده در بخش اقتصادی کارشناسی و علمی بوده
است؟ آیا تمام جوانب تصمیم گیریها در نظر گرفته شده است؟ آیا از ظرفیتهای
علمی کشور استفاده شده است؟

صفحه  8را بخوانید

گزارش «ایران» از تغییر مسیر شاخصهای قیمتی در روزهای اخیر

دالر  5کانال قیمتی عقب نشست

گزارش خبری

حرکت بازار ارز
به سمت نرخ تعادلی

استاد دانشگاه تهران

گروه اقتصادی  /بازارهای ارز ،طال و سهام در ایران همانند سایر کشورها طی روزهای
اخیر تحت تأثیر رخدادهای بینالمللی تغییر مسیر داده است .هرچند هنوز نتایج
رســمی انتخابات ریاســت جمهوری امریکا اعالم نشــده اســت ،اما براســاس اعالم
رسانههای اصلی ،دونالد ترامپ و سیاستهای تندروانه او در کاخ سفید به خط پایان
رسیده است و جو بایدن از اواسط دی ماه امسال به عنوان رئیس جمهوری جدید این
کشور راهی کاخ سفید خواهد شد.
گرچه برای پیشبینی سیاســتهای این کشــور در دوره جدید در قبال ایران ،زود
است ،اما پایان سیاستهای ترامپ و سخنان بایدن درخصوص بازگشت به برجام
کهاحتماالًبهکاهشتحریمهاعلیهاقتصادایرانمنجرمیشود،موجیازخوشبینی
در بازارهای مختلف ایجاد کرده است.

صفحه  8را بخوانید

صفحه  9را بخوانید

آرزوهای برباد رفته دونالد ترامپ ،چهل و پنجمین رئیس جمهوری امریکا

صادرات نفت ایران صفر نشد

گزارش

پس از آنکه دونالد ترامپ ،ســتاره تلویزیون در ایــاالت متحده روی کار آمد،
بســرعت در ســخنرانیهایش به توافق برجام حمله کــرد و در نهایت هم با
خــروج از توافــق در ســال  ،2018تحریمهای شــدیدی را علیــه اقتصاد ایران
وضــع کرد .یکی از شــدیدترین تحریمها مربوط به صنعــت نفت ایران بود.
ســرمایهگذاران از جمله توتال فرانســه و بیش از  20شرکت در شرف امضای
قراردادهــای نفتــی از ایران فرار کردند و صادرات نفت کشــور هم به حداقل
رســید .ترامپ هدف دولتش را از وضع تحریمهای نفتی «به صفر رســاندن
صــادرات نفــت ایــران» توصیف کرد .اما ایــن اتفاق نیفتــاد و صادرات صفر
نشد.

صفحه  10را بخوانید

جزئیات محدودیتها و ممنوعیت فعالیت اصناف

رئیــس اتــاق اصناف تهــران با اشــاره بــه محدودیــت و ممنوعیتهای جدیــد فعالیت
اصنــاف از  20آبــان گفــت :ضمن ادامه تعطیلی مشــاغل گــروه  3و  4واحدهای صنفی
گروه شغلی  2مشمول محدودیت زمانی برای فعالیت میشوند.
قاســم نــوده فراهانی بــا تأکید بر الزماالجــرا بودن مصوبات ســتاد ملی مقابلــه با کرونا
گفــت :طبــق مصوبــات اخیر ســتاد ملی مقابله بــا کرونا در شــهر تهران بجــز واحدهای
صنفی مجاز ،تمام صاحبان مشاغل گروه  ۲از روز  ۲۰آبان ماه باید ساعت  ۱۸واحدهای
خود را تعطیل کنند؛ ضمن اینکه گروههای شغلی  ۳و  ۴همچنان تعطیل هستند.
رئیــس اتاق اصنــاف تهران درخصوص آخرین تصمیمات ســتاد ملــی مقابله با کرونا
در ارتبــاط با نحــوه فعالیت اصناف بیان کرد :پیش از این واحدهای صنفی گروه ســه و
چهار شــامل تمامی آرایشگاههای زنانه ،ســالنهای زیبایی ،تاالرهای پذیرایی ،کافهها،
چایخانههــا و قهوه خانهها در شــهر تهران تعطیل بودند کــه همچنان تعطیلی آنها به
قوت خود باقی اســت؛ ضمن اینکه تمام اصناف شــامل گروه شــغلی  ۲از روز  ۲۰آبان
ماه باید ساعت  ۱۸واحدهای خود را تعطیل کنند تا بتوانیم زنجیره شیوع این بیماری
را از بین ببریم.
فراهانــی درخصوص صنوف مشــمول گروه  ۲نیز اشــاره داشــت :مراکز خرید ،پاســاژها،
مالهای فروش غیرمواد غذایی ،مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری ،مراکز فروش
لوازم خانگی ،قنادی و شــیرینی فروشــیها ،آبمیوه و بســتنی فروشــیها ،آرایشــگاههای
مردانــه ،بــازار فــروش خــودرو ،فــرش و موکتفروشــیها ،خدمــات چــاپ دیجیتــال،
تزیینات داخلی ســاختمان ،کادوییفروشــیها ،اســباب بازیفروشــیها ،عمدهفروشــی
و خردهفروشــی پوشــاک ،پارچهفروشــیها ،پردهســراها ،مراکــز فــروش مبلمــان ،کیف
و کفــش ،مراکــز فــروش لوازمالتحریر ،خیاطــی و خرازی ،آتلیه و عکاســیها ،مشــاوران
امالک ،فروشگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی و مراکز فروش و عرضه خشکبار و آجیل
صنوف گروه شــغلی  ۲هســتند و از تاریخ  ۲۰آبان لغایت  ۲۰آذر حداکثر ساعت فعالیت
آنها ساعت  ۱۸است/.فارس

ساخت پروژههای عمرانی  40ماهه شود

وزیر راه و شهرســازی با انتقاد از طوالنی شــدن اجرای برخی پروژهها
تــا  ۲۴ســال و تکمیل نشــدن آنهــا ،گفت :هیچیــک از پروژههــا نباید
زمانبندی بیش از  ۴۰ماه داشته باشند.
محمد اســامی در دهمین نشست شــورای حمل و نقل و لجستیک
ســال  ۹۹که با حضور مدیران عامل شــرکتها و سازمانهای حملو
نقــل به صــورت ویدیوکنفرانس برگزار شــد ،افزود :با توجــه به اینکه
حــوزه مســئولیت وزارت راه و شهرســازی تأثیــر مســتقیم بــر زندگی
مردم داشته و بهبود عملکرد ،رضایت اجتماعی را به دنبال خواهد
داشــت ،بر افزایش بهره وری در نظام حملو نقل و لجستیک تأکید
میشود.
اسالمی ،بر رعایت سه نکته کلیدی در نظام حمل و نقل و لجستیک
تأکید کرد و ادام ه داد :توسعه همهجانبه زیرساختها با ارائه کیفی و
سپردن پروژهها به کارآمدان ،پاسخگو بودن ،رسیدگی به امور مردم،
ارائه گزارشــی از اقدامات و رویکردهای شرکتها و سازمانها در ایام
کرونــا و ارائــه گــزارش به رئیسجمهــوری و رهبر معظــم انقالب در
دستور کار قرار بگیرد.
وی دربــاره توســعه همهجانبه زیرســاختها و اجــرای باکیفیت
آنهــا ،تأکیــد کــرد :اجــرای قاطعانــه و مســتحکم پروژههــای
زیرســاختی مدنظــر مجموعههــای وزارت راه و شهرســازی قرار
بگیرد.
وزیــر راه و شهرســازی گفت :ســرفصلها و منابــع مختلف برای
انجــام پروژهها تعریف شــده اســت که باید از طریــق آنها منابع
انجــام و تکمیل پروژهها تأمین شــود و نباید در انجام پروژههای
زیرساختی فقط به ردیف بودجه بسنده کرد/.ایرنا

