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امضای مرحله ســوم قراردادهای نگهداشت تولید نفت به ارزش  ۱.۲میلیارد دالر

وزیر نفت :درسی که تحریم به ما آموخت؛
ایجاد ظرفیتهای تازه در صادرات نفت
صفحه 10

راه برون رفت از بحران اقتصادی
زهرا کریمی

یادداشت

استاد دانشگاه

اقتصــاد ایــران از ابتدای دهه  1390در شــرایط رکود تورمی ناشــی از تحریمهای بینالمللی و
سیاســتهای نامناسب انباشت شده گرفتار شد و این اواخر ،مشابه همه کشورهای جهان ،با
مشــکل شــیوع ویروس کرونا مواجه شــده که بر زندگی مردم و اقتصاد به شدت تأثیر گذاشته
اســت .تعطیلــی و یا نیمه فعال شــدن کســب و کارهایی مانند هتــل ،رســتوران ،آژانسهای
مسافرتی و حتی فروش پوشاک و سایر کاالها ،موجب شده تا بسیاری از عرصههای مختلف
اقتصادآسیبببینندودرآمدهاکاهشبیابد.بهدنبالاینکاهشدرآمد،مردمهمکمربندهارا
محکمتربستهاندوتابتوانندکمترمصرفمیکنندکهاینمسألهنیزبهوضعیترکودیدامن
میزند .اما مشکالت اقتصادی و کاهش درآمدها که طوالنی و فرسایشی شده و مردم را خسته
کرده ،تنها به خاطر شیوع بیماری کرونا نیست .مسأله تداوم تحریمها و کاهش اعتماد مردم
به آینده اقتصاد کشــور موضوع دیگری اســت که در کنار سایر عوامل ،اقتصاد را در یک چرخه
باطلبهدامانداختهومداماقتصادایرانراپایینمیکشد.تحریمهایفراگیراقتصادایرانرادر
موقعیتسختیقراردادهوارتباطاتاقتصادیباجهانرابسیارمحدودکردهاست.
ادامه در صفحه 8

«ایران» از کاهش انتظارات تورمی گزارش میدهد

 5نشانه بهبود اقتصاد ایران

گزارش

گروه اقتصادی | با وجود دو ریســک مهم تحریمهای بیســابقه و شــیوع کرونا از فصل
دوم ســال جاری ،بوی بهبود از وضعیت اقتصاد ایران به مشام می رسد .پس از خروج
یکجانبــه امریــکا از برجام در اردیبهشــت ســال  1397و تشــدید تحریمها علیــه ایران،
بخش نفت به عنوان موتوراصلی پیشــرفت و توسعه به میزان قابل توجهی توان خود
را از دســت داد .از ســوی دیگر کاهش صادرات نفت و محدودیتهای بانکی به واسطه
تحریم ،درآمدهای ارزی کشور را محدود کرد ،اتفاقی که موجب شد تا نرخ ارز قلههای
جدیدی را فتح کند و باعث افزایش سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم شود.

صفحه  9را بخوانید

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تأکید شد

بحثهای تعاملی برای الیحه بودجه 1400

خبر

معاون اول رئیس جمهوری در روز ملی صادرات:

صفحه  8را بخوانید

پایگاه اطالعرسانی معاون اول رئیس جمهور

 3سال نفسگیر و سخت را
پشت سر گذاشتیم

شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی عصــر دیــروز بــا حضور ســران ســه قوه به ریاســت
حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ،تشکیل جلسه داد.
در آغاز این جلسه درباره برخی موضوعات و مباحث مرتبط با الیحه بودجه  ،1400مقرر
شــد این موارد از طریق گفتوگو ،تعامل و تشــکیل جلســات مشــترک دولت و مجلس
بررسی و هماهنگیهای الزم ایجاد شود .در این جلسه همچنین راههای حمایت از تولید
و بنگاههای اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و درمورد مدت زمان اعتبار مصوبه جلســه
 44شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا در رابطه با صدور و استفاده از چکهای
تضمین شدن بانکی ،از زمان ابالغ به مدت  6ماه دیگر تمدید و تأکید شد که در صورت
تصویب الیحه مربوط به این موضوع در مجلس شورای اسالمی ،قانون جدید مالک قرار
خواهد گرفت .در جلسه دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی ،وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و وزارت کشور گزارشهایی از اجرای مصوبات قبلی شورای عالی و عملکرد ستاد
ملی و کارگروههای تســهیل و رفع موانع تولید ارائه کردند .شــورا پس از بحث و بررســی،
مهلــت زمانی مشــوقهای مالیاتی و تعویق اجرائیههای دســتگاهها درمــورد بنگاههای
تولیدی که با مشــکل مواجه شــدهاند را برای یک بار منوط به تشــخیص ستاد ملی مورد
تمدید قرار داد.

