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کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش داد

مبادله روزانه  40میلیون دالر بیت کوین به صورت غیررسمی در کشور
صفحه 6

 14گروه شغلی تسهیالت  12درصدی میگیرند

اقتصاد دولتی یا آزاد؛ راهکار دوره تنش چیست؟

بــا توجــه بــه آســیب شــدید اصنــاف از محدودیتهای
کرونایــی ،دولت بــه ازای هر یک نفــر از کارکنان  ۱۴گروه
شــغلی تســهیالت  ۱۲تا  ۱۶میلیــون تومانــی میپردازد.
برهمین اســاس اتاق اصنــاف ایران از صنوف مشــمول
این تسهیالت دعوت به ثبت نام در سامانه «کارا»کرد.
طبــق اعــام اتاق اصنــاف ایران و بر اســاس مصوبه
کارگــروه مقابلــه با پیامدهای اقتصادی ناشــی از شــیوع
کرونــا ،فعــاالن  ۱۴گروه از مشــاغل اعــم از صنفی و غیر
صنفی (شــامل  ۸۵۰زیر رســته) که در ذیل به آن اشــاره
خواهد شــد میتواننــد تا پایــان آذر  ۱۴۰۰بــا مراجعه به
ســامانه کارا بــه نشــانی  kara.mcls.gov.irنســبت بــه
ثبــت نام تســهیالت  ۱۲درصــدی ثبت نام کننــد .روز 17
شــهریورماه جــاری در چهــل و نهمیــن جلســه کارگــروه
مقابلــه بــا پیامدهــای اقتصــادی کرونــا کــه بــه ریاســت
س جمهوری
محســن رضایــی ،معــاون اقتصــادی رئیــ 
برگزار شــد ،پیشــنهاد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
برای تمدید زمان وام مشــاغل آســیب دیــده از کرونا به
تصویب رســید .براین اســاس صاحبان اصناف مشمول
دریافــت وام کرونا ،تا پایان آذرماه مهلت دارند که برای
دریافت وام به سامانه کارا مراجعه و ثبتنام کنند.
پیــش از این زمان ثبت نام تســهیالت حمایتی کرونا
و پرداخــت تســهیالت به متقاضیان مشــاغل و کســب و
کارهــای آســیبدیده از کرونــا برابــر مصوبه ســتاد ملی
مقابلــه باکرونا در خــرداد  ۱۴۰۰تا پایان شــهریور تمدید
و اعــام شــده بــود کــه بانکها تــا پایــان آبــان موظفند
تسهیالت کرونا را بپردازند.
پرداخــت تســهیالت حمایتــی بــه کســب و کارهــای
آســیب دیــده از کرونــا از جملــه سیاســتهای وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی در راســتای حفظ اشــتغال
بنگاههــا و صیانت از نیروهای کار اســت و بر این اســاس
 ۱۴رســته شــغلی منتخب که بیشــترین آســیب از شیوع
ویــروس کرونــا را متحمــل شــده بودند برای اســتفاده از
تسهیالت مذکور به سامانه کارا معرفی شدند
ëëچه گروههای شغلی مشمول تسهیالت هستند
براســاس مصوبــات ،درمجمــوع  14گــروه شــغلی
اصنــاف که  850زیررســته را شــامل میشــود ،مشــمول
دریافت این تســهیالت هســتند و با ثبت نام در ســامانه
یادشــده میتواننــد از ایــن تســهیالت بهرهمنــد شــوند.
فهرست گروههای شغلی شامل موارد زیر میشود:
 -۱مراکــز تولیــد و توزیــع غذاهــای آمــاده اعــم از
رســتورانها ،بوفههــا ،طباخیها ،قهوهخانههــا و اغذیه

فروشیها -۲ ،مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها،
هتل آپارتمانها ،مجتمعهای جهانگردی و گردشگری،
مهمانپذیرهــا ،مهمانســراها ،مســافرخانهها ،مراکــز
بومگــردی ،مراکــز اقامتی ،پذیرایــی ،تفریحی ،خدمات
بینراهی ،موزهها و زائرســراها -۳ ،حمل ونقل عمومی
مســافر برون شــهری اعــم از هوایــی ،جــادهای ریلــی و
دریایی -۴ ،حمل و نقل عمومی مســافر درون شــهری،
 -۵دفاتــر خدمــات مســافرتی گردشــگری و زیارتــی،
 -۶تولیــد و توزیــع پوشــاک -۷ ،تولیــد و توزیــع کیــف و
کفــش -۸ ،مراکز توزیع آجیل خشــکبار ،قنادی بســتنی
و آبمیــوه -۹ ،مراکــز باشــگاهها و مجتمعهای ورزشــی و
تفریحــی -۱۰ ،مراکــز و مجتمعهای فرهنگی ،آموزشــی
هنــری و رســانهای -۱۱ ،مراکــز تولیــد و توزیــع و فــروش
صنایع دستی -۱۲ ،آموزشــگاههای رانندگی آرایشگاهها
سالنهای زیبایی و گرمابهها -۱۳ ،مؤسسات خصوصی
دارای پروانــه بهره بــرداری از وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی کــه در حوزههــای درمانی و
تشــخیصی و آزمایشــگاهی و پاراکلینیکی فعال هســتند
و  -۱۴واحدهای پرورش مرغ گوشــتی و مرغ مادر مراکز
تولیــد محصــوالت گلخانــهای ســبزی و صیفیجــات
صادراتــی و مراکــز تولید و عرضــه گل و گیاهان زینتی و
ماهیان زینتی.
ëëنرخ سود  12درصدی
بــر این اســاس به تعداد کارکنــان واحدهای ثبت نام
شــده ،اعم از بیمه شــده و بیمه نشــده ۱۲ ،تا  ۱۶میلیون
تومان وام  ۱۲درصد ،با باز پرداخت  ۲۲ماهه اقساط و ۲
ماه تنفس (مجموعاً  ۲۴ماه) تعلق میگیرد.
 394ëëهزار فقره تسهیالت پرداخت شده است
طــی روزهــای اخیــر یــک مقــام مســئول از پرداخت
 ۳۹۴هزار فقره تســهیالت مشاغل آســیب دیده از کرونا
خبر داد .عالءالدین ازوجی ،مدیرکل توســعه و اشــتغال
وزارت تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی توضیــح داد۳۹۴ :
هــزار فقره تســهیالت مشــاغل آســیب دیــده از کرونا به
میــزان بیــش از  ۹هــزار و  ۷۰۰میلیــارد تومــان پرداخت
شده است.
ëëتاالرداران به جای سامانه کارا به اتحادیه مراجعه کنند
پیــش از این اتاق اصناف ایــران در اطالعیهای اعالم
کرده بود :ستاد ملی مقابله با کرونا به پیشنهاد این اتاق
و بــه موجب خســارات ســنگین تاالرداران طــی  ۱۹ماهه
شــیوع کرونا و تعطیلیهای مکرر این صنف ،تســهیالت
ویــژهای بــه تاالرهــا و بــاغ تاالرهــا اختصــاص داد کــه بر

«خلق پول» باید ریشهکن شود

الزام صنایع به برآورد مخاطرات  3ماهه

خط قرمز ،حمایت از تولید است

وزیر جهاد کشــاورزی گفت :خط قرمز ما حمایت از تولید اســت و دســت
سوداگران و دالالن را قطع میکنیم.
ســیدجواد ســاداتی نــژاد افــزود :وقتــی مــا میگوییــم قیمتگــذاری
دســتوری ،یعنی قیمتگذاری غیر واقعی و ما به طور کلی با قیمتهای
دســتوری مخالــف هســتیم .وی حفــظ تولیــد را بزرگتریــن حمایــت از
مصرفکننده برشمرد و گفت :زمانی میتوانیم از مصرفکننده حمایت
کنیــم که کاالهای مختلف را در اختیــار مصرفکننده قرار دهیم و در این
مســیر اصــل فراوانــی و در دســترس بودن خیلی مهم اســت کــه فقط با
اســتمرار تولید امکانپذیر اســت .وزیر جهاد کشــاورزی با تأکیــد بر اینکه
خط قرمز ما در حوزه کشاورزی و دامپروری حمایت از تولیدکننده است،
افــزود :قیمتهــا را بایــد جــوری تعیین کنیم کــه قیمت واقعی باشــد تا
تولید برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی ادامــه داد :البتــه دغدغــه مصرفکننــده دغدغه ما هم هســت و
حتماً باید با تمهیداتی تالش کنیم محصوالت با قیمت واقعی به دست
مصرفکننــده برســد و بــرای تحقــق این هدف باید دســت ســودجویان،
سوداگران و داللها قطع شود/.مهر

اخبــــار

وزیر صمت از الزام صنایع به برآورد مخاطرات  3ماهه خبر داد و گفت:
بــا عرضــه ســیمان در بورس ،مــازاد تقاضــا در جیب دالل نمــیرود و به
دست تولیدکننده میرسد.
رضــا فاطمیامین در نشســتی با حضور فعاالن حوزه ســیمان ،اظهار
داشــت :تمام مصرفکنندگان ،عامالن فروش و تولیدکنندگانی که مواد
اولیه آنها سیمان است باید محصول خود را در بورس عرضه کنند.
وی بــا بیــان اینکــه طــی  ۲هفته آینــده همــه عرضهکنندگان ســیمان
بایــد در ســامانه تجــارت ثبتنــام کننــد ،افزود :تــا پایان ســال  ۱۴۰۴باید
 ۴میلیون مســکن در کشــور ســاخته شــود ،این اقدام امکان پذیر اســت و
ضرورت امنیت اقتصادی و رونق تولید اســت .فاطمی امین افزود :تمام
چالشهــای صنعــت ســیمان را پیگیری میکنیــم ،این آغاز راه اســت و
همکاری خوبی با فعاالن صنعت سیمان خواهیم داشت .وی ادامه داد:
به همه همکاران در اســتانها اطالع دادم کــه از اول مهرماه باید برآورد
مخاطرات داشــته باشــند یعنی مشــخص شــود تا  ۳ماه آینده در استان
چــه مخاطراتــی رخ میدهــد .وی با بیان اینکه باید بــرای تمام صنایع از
جمله سیمان ،از سه ماه قبل آماده باشیم و برنامه پایش داشته باشیم،
گفــت :در زمینــه برق قرار اســت با همکاری وزارت نیــرو  ۱۰هزار مگاوات
نیروگاه ســاخته شــود .وزیر صمت گفت :رویکرد ما در وزارت صمت این
اســت که برای تمــام فعالیتها یک برنامه مشــترک بین وزارت صمت
و فعاالن داشــته باشــیم .فاطمی امیــن افــزود :در وزارت صمت رویکرد
مــا ایجــاد یک برنامه مشــترک بیــن وزارت صمت و فعاالن بــرای تمام
فعالیتهاســت مثالً در حوزه خودرو ،صادرات ،نســاجی و ســیمان باید
ببینیــم چه اولویتها و برنامههای کوتاه مدت و بلند مدتی داریم تا این
برنامهها را با ذینفعان به اشتراک بگذاریم.
وی بــا اشــاره به اینکه وزارت صمــت در دولت ســیزدهم باید  ۴کار را
انجــام دهد ،گفت :باید اولویتبندی کنیم و منابع و فرصتهای داخلی
و خارجــی را بررســی کنیــم و در حــوزه صــادرات بــه ســمت صــادرات با
کشــورهای همســایه برویم .وی افزود :اقدام دوم ،تدوین قاعدههایی در
حــوزه مالیــات و قیمت اســت تا بســتر حرکت بخش خصوصی و کســب
و کارهــا فراهم شــود .وزیر صمت تصریح کرد :اقدام ســوم تســهیلگری
و اقــدام چهــارم نظارت اســت ،اگــر بخواهیــم وزارت خوبی باشــیم باید
تسهیلگری و نظارت کنیم .وی ادامه داد :اگر بخواهیم اهداف خود را در
زمینه اشتغال ،تولید و صادرات داشته باشیم باید به یک نقطه مشترک
با بخش خصوصی برسیم.

اساس متراژ آنها تعیین و تأیید خواهد شد.
تــاالرداران و دارندگان باغ تاالر با مراجعه به اتحادیه
مربوط در شهرستان خود ثبتنام اولیه را انجام خواهند
داد و پــس از بازرســی اتحادیه ،میزان تســهیالت از ۱۵۰
تــا  ۴۵۰میلیــون تومــان تعییــن و فهرســت آنها توســط
اتحادیــه و اتــاق شهرســتان در ســایت ایرانیــان اصناف
ثبت خواهد شد.
بــر اســاس هماهنگــی بــه عمــل آمــده توســط اتــاق
اصنــاف ایران ،مهلت ارســال این فهرســت تا پایان مهر
 ۱۴۰۰تمدید شــد ،بنابراین آن دســته از اتحادیههایی که
فهرست خود را ارســال کرده اما تاالر جاماندهای دارند،
الزم است نسبت به ارسال فهرست تکمیلی اقدام کنند
و آن دســته از شــهرهایی که هنوز این فهرســت را ارسال
نکردهاند ملزم هســتند تا در مهلت داده شده ،از طریق
اتــاق اصنــاف شهرســتان فایــل لیســت تــاالرداران را در
سامانه ایرانیان اصناف بارگذاری کنند.
ëëجزئیات حمایت از مشاغل بشدت آسیبدیده از کرونا
عــاوه بــر برخی تســهیالت در حوزه بانکــی و تعویق
مهلــت چکهــا ،مهلــت ثبتنــام مشــاغل و کســب و
کارهــای بشــدت آســیبدیده از کرونــا متقاضــی اخــذ
تسهیالت کرونایی نیز تا آذرماه  ۱۴۰۰تمدید شده است.
حمایتهــای بانکــی دولــت تحــت عنــوان «تمدیــد
بســته حمایت از کســب و کارها و مشاغل بشدت آسیب
دیــده از کرونــا» در هفتــاد و یکمیــن جلســه ســتاد ملی

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه
گفــت« :خلــق پــول» جــز تــورم
افسارگســیخته و آســیب جــدی بــه
معیشــت مــردم ،نتیجــهای نداشــته
است.
بنابرایــن بایــد تالش شــود تا خلق
پــول ریشــه کــن شــود و بــرای تحقــق
پروژههــا بایــد مدیــران در اســتانها
بــه خلــق منابــع رو بیاورند.مســعود
میرکاظمی در چهارمین جلســه ســتاد
بودجه سال  ۱۴۰۱کشــور اظهار داشت:
اقتصادمحوری ،اســاس کار است .باید
از پــروژه محــوری فاصلــه بگیریــم و با
تمرکز بر برنامه به نتیجه برسیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ادامــه روند
فعلــی اقتصاد ،روند مطلوبی نیســت،
تصریــح کرد :منابع پایــدار و غیرپایدار
مصــرف شــده ،بدهیهایــی بــه اســم
تحقق برنامهها بر کشــور تحمیل شده
است و اوراق قرضههایی که دولت هر
ســال باید بازپرداخت کند جز افزایش
تورم و فشار اقتصادی بر افراد ضعیف
جامعــه و کاهش درآمد مــردم و عدم
تحقــق برنامه ،نتیجهای در بر نداشــته
است.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه
گفت :باید سهم استانها در هر بخش
برای رشــد اقتصــادی مشــخص و این
مســأله تا ســطح شهرســتانها توســط
سازمانهای استانی استخراج و تدوین
شود.

میرکاظمــی بــا بیــان این کــه تمام
تالش ما این اســت کــه به بخش تولید
شــتاب داده شــود ،خاطرنشــان کــرد:
طبق روال گذشته اگر برنامه اقتصادی
پیــش بــرود هزینــه جبرانناپذیــری بر
کشــور وارد میشــود ،بنابراین توجه به
رشــد اقتصــادی و افزایــش بهــرهوری
مــورد توجــه همــه برنامهریــزان،
تصمیمگیــران و تصمیــم ســازان قرار
گیرد.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه
بــا تأکید بر اینکه ما کشــور ثروتمندی
هســتیم ،افــزود :ســازمان برنامــه و
بودجــه بــا مشــارکت اســتانها بــرای
تحقــق رشــد اقتصــادی و افزایــش
بهــرهوری ،برنامهریــزی را در دســتور
کار داشــته باشــد تــا شــاخص ســطح
زندگــی مــردم بهبــود پیــدا کنــد ،چرا
که مــردم ما شایســته زندگــی بهتری
هستند.
وی بــا انتقــاد از خلــق پــول طــی
ســالهای گذشــته ،اظهــار داشــت :تــا
کی بایــد خلق پول صورت گیرد که جز
تورم افســار گسیخته و آسیب جدی که
به معیشت مردم وارد کرده ،نتیجهای
نداشته است.
بنابرایــن بجــد بایــد تالش شــود تا
خلق پول که سادهترین راه است ریشه
کــن شــود و برای تحقــق پروژههــا باید
مدیران در اســتانها بــه خلق منابع رو
بیاورند/.ایرنا

مدیریــت کرونا در تاریخ هشــتم خردادماه تصویب و به
تأیید مراجع ذیربط نیز رسیده است.
بــر ایــن اســاس در بخــش تســهیالت بانکــی ،بــرای
ب و کارهای بشدت آسیبدیده
صاحبان مشــاغل و کســ 
از کرونا (به غیر از تسهیالت قرضالحسنه) ،بازپرداخت
اقســاط تســهیالت دریافتــی کــه موعد پرداخــتآنها در
چهــار ماهــه اول ســال  ۱۴۰۰بــوده و در ایــن بــازه زمانی
ی آنها به
پرداخــت نشــده اســت ،منــوط به آن کــه بدهــ 
شــبکه بانکی تا اول بهمن ســال گذشــته در طبقه جاری
قرار داشته باشد ،به انتهای دوره تقسیط منتقل میشود
تا طی چهار قسط پس از آخرین قسط وصول شود.
تســهیالت پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید
که جهت کســبو کارهای بشــدت آسیبدیده پرداخت
شده است نیز مشمول امهال این بند میشود.
بخــش دوم مربــوط بــه چکهــا اســت کــه در آن
ممنوعیتهــا و محدودیتهای مقرر در ماده ( )۵مکرر
الحاقی به قانون چک (صرفاً برای اخذ تسهیالت) برای
چکهــای صــادره توســط صاحبــان مشــاغل و کســب و
کارهای بشدت آســیبدیده از کرونا که تاریخ مندرج در
چک در ســه ماهه اول سال  ۱۴۰۰بود و منجر به برگشت
چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان
تیرماه  ۱۴۰۰میشــد ،در صورت تســلیم تقاضا از ســوی
صادرکننــده چــک به بانــک یا مؤسســه اعتبــاری محال
علیه ،طی یک ماه پس از تاریخ برگشت ،اعمال نشد.

یادداشت

فراخوان اصناف برای تسهیالت  ۱۲تا  ۱۶میلیون تومانی

بهتریــن رفتــار اقتصادی در زمان تنشهای سیاســی چیســت؟ اگر قرار
بر تداوم تحریمهای ایران باشــد ،باید برای اقتصاد کشــور چه نسخهای
پیچید؟ آیا اقتصاد آزاد مناســب شرایط تنش اســت یا اقتصاد دولتی یا
ترکیبی از این دو؟
پاسخهای متعددی تاکنون به این سؤاالت داده شده است اما برای بررسی
علیشمساردکانی
عینی آن کافی است که به تجربههای جهانی رجوع کنیم .مقایسه میان دو
رئیس کمیسیون
بخش جدا شــده یک کشور و نوع رفتار اقتصادی آنها یا مقایسه یک کشور
اقتصاد کالن اتاق
بازرگانی ایران
در دو مقطع زمانی متفاوت و دو رفتار اقتصادی ،میتواند پاسخی برای این
سؤالباشدتابهانتخابهایامروزکشورکمککند.تاریخعملکرداقتصادی
کشورهانشانمیدهدکهسؤال«چهبایدکرد؟»یکمسألهتازهوحرفجدیدنیست.برایمثال«،والدیمیر
لنین» قبل از پیروزی انقالب اکتبر 1917در نظریه بلشویکی به این «چه باید کرد؟» پاسخ میدهد که البته
دولتی کردن اقتصاد را مالک مدیریت صحیح قرار میدهد .اما در عمل مشــخص میشــود ،این پاسخ
درستیبرایشرایطسختودورانتنشاقتصادینیست.راهحللنینکهامروزهنیزبرخیآنرابهعنوان
راه مدیریت اقتصاد در دوران تنش تکرار میکنند ،خود مسألهســاز اســت و مشکل بیشتر میشود .ایران
نیز این موضوع را بارها تجربه کرده اســت .مانند تخصیص ارز  4200تومانی برای مدیریت قیمتها که
دستاورد اصلی آن رانت و فساد و از بین بردن ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری بود.
اما در مقابل اقتصاد بازار آزاد و واگذاری آن به دست بخش خصوصی واقعی مطرح است .تجربه جهانی
نشانمیدهدکهاینراهکارحتیدردورانتنشوبحراننیزدستاوردهایبیشتریبهنسبتاقتصاددولتی
داشته است .مانند دوره بعد از جنگ جهانی دوم که آلمان به دو بخش تقسیم شده بود و آلمان غربی
به واسطه فعالیتها و سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در حال توسعه بود ،اما آلمان شرقی با تفکر
اقتصاد دولتیمدام در حال تضعیفبود .درنهایت درآمدسرانه آلمان شرقیباوجود آنکهبخش اصلی
صنعت آلمان در این قسمت بود ،به میزان یک پنجم درآمد سرانه آلمان غربی رسید؛ تا جایی که ادغام
دوبخشرارقمزد.آلمانشرقی درزمانبحرانتفکرلنینرا اجرامیکردکهبار دیگرمشخصشدتفکری
شکستخوردهاستوتنهاهزینههاراافزایشمیدهد.
یا در مثالی دیگر ،کره شمالی و کره جنوبی را میتوان مورد بررسی قرار داد .کره شمالی با تفکر خاص خود
میگوید که به بمب اتم دست یافته اما این کشور هنوز نتوانسته است که تمام خانهها را مجهز به بخاری
کند .اما کره جنوبی با تفکری که از نوع اقتصاد آزاد اســت ،توانســته به سمت صنعتی شدن و رفاه بیشتر
حرکتکند.مقایسههنددردومقطعزمانینیزاینمسالهرانشانمیدهدکهیککشوردردودورهتاریخی
چطور میتواند با تکیه بر اقتصاد آزاد رفاه مردم را بیشتر و میزان فقر را کاهش دهد .پس از جنگ جهانی
دوم ،هند به نماد سوسیالیسم در میان کشورهای جهان سوم تبدیل شده بود .هند با ظهور سوسیالیست
و اقتصاد دولتی شاهد افزایش مداوم فقر بود .به طوری که در یک دوره از تاریخ خود ،بیشترین جمعیت
فقیــر جهان را داشــت .اما با ســقوط سوسیالیســم و ایجاد تفکر اقتصاد مبتنی بــر بخش خصوصی حاال
شاهد آن هستیم که ساالنه به جمعیت فعال هند اضافه میشود و بیش از این تعداد از خط فقر خارج
میشوند .یا در نمونهای دیگر ،چین را میتوان مثال زد .چین با ایجاد تفکر اقتصاد آزاد حدود 800میلیون
نفر را از خط فقر بیرون آورد .ترکیه نیز با توجه به اقتصاد بخش خصوصی در حال رشد اقتصادی است و
گفته میشود که با احتساب قدرت خرید ،رشد اقتصادی ترکیه  5برابر ایران است .بنا بر آنچه گفته شد،
نتیجه اقتصاد دولتی در دنیا ثابت شده است .نه تجارت ،نه تولید و نه سرمایهگذاری دولتی کاری نیست
که موجب رشد اقتصادی شود.البته در تاریخ ادوار گذشته ایران نیز میتوان دید که چطور ثبات سیاسی،
استفاده از نیروهای کارآمد و فعالیت تجاری بخش مستقل از دولت به رونق اقتصادی منجر شده است.
در این رابطه در تاریخ ایران ثبت شده که در زمان شاه عباس اول ،اقتصاد ایران از اقتصاد جهان جلو زد.لذا
راه حل دولتی برای هیچ دورهای مناسب نیست .چه در دوران رونق و چه در دوران تنشهای بینالمللی.
وقتی تاریخچه راهکارهای دولتی مثل یارانه ،کوپن و سهمیه بندی را بررسی میکنیم ،به خوبی مشخص
میشود که این مسائل جز رانت و تخریب بیشتر اقتصاد ،نتیجه دیگری نداشتهاند و حاصل بی سوادی در
زمینه اقتصاد بودهاند.انتخاب مجدد این راهکارها و تکیه بر اقتصاد دولتی برای دورههای تنش و تحریم
توصیه نمیشود .باید با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و رهایی از اقتصاد دولتی و خصولتی ،مسیر
حرکت را اصالح و در جهت سرمایهگذاری و توسعه حرکت کرد .در غیر این صورت ،تضییع زندگی مردم،
امید و سرمایههای نسل آینده رقم میخورد که از نظر شرعی نیز حرام است.

