
نخستین نمایشگاه سال 99 در خرداد 
برگزار می شود

نخس��تین نمایش��گاه س��ال 99 به همت ش��رکت 
س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ایران در 24 

خرداد برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت 
سهامی نمایش��گاه های بین المللی ج.ا. ایران، این 
شرکت در نظر دارد با حفظ اصول بهداشتی مرتبط 
با فاصله گذاری اجتماعی نخس��تین نمایشگاه سال 
99 را از 24 تا 26 خرداد کلید بزند. این نمایش��گاه 
با عن��وان »جهش تولید و دس��تاوردهای مقابله با 
کرونا« و با حضور تولید کنندگان مواد شوینده، پاک 
کننده، بهداشتی س��لولوزی و ماشین آالت وابسته 
تجهیزات پزش��کی، دندانپزش��کی، آزمایشگاهی و 
داروی��ی برپا خواهد ش��د.پیش از ای��ن نیز، بهمن 
حس��ین زاده مدیرعامل شرکت س��هامی نمایشگاه 
ه��ای بین الملل��ی ایران ب��ا اعالم خب��ر برگزاری 
نمایش��گاه فوق، از رعای��ت نکات ویژه بهداش��تی 
الزم در زم��ان برگ��زاری این نمایش��گاه خبر داده 
و اظهارداش��ته بود: تمام تمهی��دات الزم به منظور 
ضدعفونی شدن محیط نخستین نمایشگاه سال 99 
مانند رعای��ت فاصله ایمنی میان بازدیدکنندگان و 
غرفه داران, فراهم کردن تجهیزات ضدعفونی مانند 
تونل در درب ورودی سالن , اسپری الکل در غرفه 
ها و ماس��ک به کار گرفته می شود.وی همچنین با 
تاکی��د بر این نکته که عم��ده بازدیدکنندگان این 
نمایش��گاه از جم��ع متخصصین اس��ت، گفته بود 
ک��ه عموم مردم می توانند ب��ه منظور رعایت طرح 
فاصله گذاری اجتماعی, از طریق وبس��ایت شرکت 
س��هامی نمایشگاه های بین المللی ایران به آدرس 
iranfair.com ب��ه صورت مجازی از نخس��تین 
نمایشگاه سال 99 به صورت مجازی بازدید کنند.

رشد چشمگیر عملکرد بانک پاسارگاد 
در ارائه »بسته حمایتی« در سال 98

بانک پاسارگاد با بسته حمایتی ویژه خدمات بانکی، 
اقدامات ارزش��مندی را در راستای افزایش تولید و 

اشتغال زایی انجام داده است.
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، این بانک 
با هدف کمک به رشد و شکوفایی صنایع داخلی و 
چرخه اقتصاد کشور، از سال 1397 بسته حمایتی 
ویژه خدمات بانکی را که ش��امل»اعطای تسهیالت 
ارزان قیمت«، »گش��ایش اعتبار اسنادی داخلی«، 
»صدور ان��واع ضمانت نامه بانکی« و »ارائه خدمات 
مش��اوره ای« اس��ت، ارائه می دهد.بس��ته حمایتی 
بانک پاس��ارگاد در سال 1398 با اس��تقبال بسیار 
خوب مشتریان مواجه ش��د. به طوری که نسبت به 
س��ال پیش از آن، ش��اهد رش��د 187 درصدی در 
بخش گشایش اعتبار اسنادی، رشد 149 درصدی 
در بخش صدور ضمانت نامه و رش��د 318 درصدی 
در بخش اعطای تسهیالت ارزان قیمت بودیم.ایجاد 
فض��ای قابل اعتماد و بدون ریس��ک بین خریدار و 
فروش��نده، تس��هیل مبادالت اقتصادی و تجاری، 
افزایش دامنه خدمات بانکی، کمک به رشد اقتصاد 
کش��ور و ارائه بهترین راهکاره��ا با کمترین قیمت 
تمام ش��ده به بنگاه ها، از ویژگی های بسته حمایتی 

بانک پاسارگاد است.

بانک توسعه صادرات ایران سکوی 
جهش صادراتی

ب��رای  مناب��ع الزم  تامی��ن  ب��ا  بانک ه��ا  اگزی��م 
صادرکنن��دگان، س��رمایه گذاران و واردکنن��دگان 
در بازارهای خارجی، زمینه س��از توسعه اقتصادی 
پایدار هستند.بانک های توس��عه ای با هدف فراهم 
آوردن بس��تر مناس��ب برای فعالیت های اقتصادی 
مختلف طراحی ش��ده اند؛ اهمیت توس��عه صادرات 
توس��ط کش��ورها و دولت ها موجب ش��ده که اکثر 
قریب به اتفاق کش��ورهای جهان موسس��ات مالی 
و تخصص��ی وابس��ته به دولت را ب��رای این منظور 
تاس��یس کنند. اگزیم بانک ها ب��ا تامین منابع الزم 
برای صادرکنندگان و سرمایه گذاران و واردکنندگان 
در بازارهای خارجی زمینه س��از توس��عه اقتصادی 

پایدار هستند.
اقتصاده��ای صادرات مح��ور هم��واره از قویترین 
اقتصاده��ای دنی��ا بوده اند چرا که رش��د صادرات 
رابطه مس��تقیمی با رونق تولی��د دارد و این رابطه، 
کلی��د جهش تولید اس��ت؛ بانک توس��عه صادرات 
ای��ران به عنوان اگزیم بانک ایران طی بیس��ت و نه 
س��ال فعالیت خود به عنوان ی��ک بانک دولتی در 
طبقه بندی شورای پول و اعتبار در گروه بانک های 
تخصصی ق��رار گرفته و به طور خ��اص بر افزایش 
توانمندی صادراتی کش��ور متمرکز شده است. در 
حال حاض��ر بیش از 86 درص��د از صادرکنندگان 
نمونه کشوری مشتری بانک توسعه صادرات ایران 

هستند.
ب��ه گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز به نقل از مدیر 
اعتبارات بانک توس��عه صادرات ایران، این بانک در 
س��ال 1398 بالغ بر 84 هزار و 359 میلیارد ریال 
تسهیالت به بنگاه های صادرات محور در حوزه های 
مختل��ف پرداخ��ت ک��رده اس��ت؛ بررس��ی میزان 
تسهیالت اعطایی این بانک از سال 95 تا 98 نشان 
می دهد، حجم تس��هیالت اعطایی این بانک در این 
مدت 73 درصد رش��د داشته است.حوزه صنعت و 
معدن تا پایان اسفند ماه 98 با 41 درصد، در صدر 
دریافت کننده گان تسهیالت بانک توسعه صادرات 
ایران بوده اس��ت؛ 32 درصد به بخش پتروشیمی و 
شیمیایی، 16 درصد کشاورزی، 10 درصد خدمات 
فنی و مهندسی، 0,7 درصد اعتبار خریدار و مابقی 

به سایر حوزه ها تخصیص پیدا کرده است.

اخبار گزارش

کرونا و تبعات منفی ناشی از شیوع آن اقتصاد 
تمام کش��ورها از جمله ایران را متاثر کرده  و 
هر یک از کشور ها به تبع توانمندی خود در 
مدیری��ت رویارویی با ای��ن بحران  کم یا زیاد 
به یک شکلی از این آسیبها بی نصیب نمانده 
اس��ت . نهادها و ارگان های مختلفی تحلیل 
ها و گزارش های متعددی نس��بت به بررسی 
وضعیت اقتصاد کشورها و  راهکارهایی که می 
تواند ضرر و زیان ناشی ازاین مهم را کم کند 
ارایه کرده اند اما به راستی در اقتصادی مانند 
ایران که تا پیش از ای��ن نیز به زعم متولیان 
درگیر جنگ اقتصادی بود متولیان چه رویه و 
راه��کاری را باید در پیش بگیرند تا بتوانیم با 

اندک آسیب ازاین شرایط عبور کنیم.

وضعیت اقتصاد ایران درپسا کرونا 
براس��اس گزارش  ارایه ش��ده از سوی مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی درباره 
راهکاره��ای مواجه با ش��یوع ویروس کرونا  و 
ارزیابی ابعاد اقتصاد کالن ش��یوع این ویروس  
ابع��اد متع��دد و قاب��ل توجهی را نش��ان می 
دهد. براس��اس این گزارش ،اقتصاد ایران در 
حالی با مش��کل کرونا مواجه شد که دو سال 
س��خت 1397 – 1398 را پشت سر گذاشته 
بود و هرچند پیش بینی می ش��د بدون کرونا 
اقتصاد ایران در س��ال جاری به رش��د مثبت 
غیرنفتی برس��د اما  با ش��یوع کرون��ا اقتصاد 
ایران در وضعیت رکود همراه با نبود اطمینان 
قرار گرفت. طبق بررس��ی های این مرکز ؛بین 
2870 تا 6431 نفر از ش��اغالن فعلی متاثر از 
ش��یوع ویروس کرونا ش��غل خود را از دست 
داده اند و وضعیت معیشت خانوار به خصوص 

در دهک های پایین بدتر شده است.
به باور تحقیقات این بازوی پژوهشی مجلس، 
اقتصاد ایران در س��ال جاری از ابعاد مختلفی 
با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود، با 
کاهش شدید درآمدها، هزینه ها هم نمی تواند 
متناس��ب با آن کم ش��ود که ای��ن منجر به 

کس��ری بودجه پای��دار و یک��ی از مهم ترین 
معضالت اقتصادی در سال های بعدی خواهد 
ب��ود؛ افزای��ش هزینه های بخش س��المت و 
درم��ان، هزینه ه��ای حمایت��ی ب��رای دوران 
فاصله گ��ذاری اجتماعی، کاهش درآمدها اعم 
از کاه��ش قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی از 
جمله عوامل موثر بر افزایش کس��ری بودجه 

خواهد بود.
اگر چه درای��ن گزارش تاکید قابل توجهی بر 
اقدامات دولت برای تدوین بسته های مختلف 
سیاستی به منظور حمایت از خانوار و بنگاه ها  
ش��ده  و توصی��ه کرده اس��ت ک��ه دولت از 
تخصیص یارانه همگانی  پرهیز کرده و نسبت 
ب��ه بنگاه ها و شناس��ایی خانواده های نیازمند   
اق��دام کند و در کنار آن اس��تفاده از ظرفیت 

بخش بهداش��ت و درمان برای اش��تغالزایی و 
رش��د اقتصادی نیز مورد اش��اره ق��رار گرفته 

است. 
 ابت��ه در کن��ار ای��ن م��وارد کارشناس��ان و 
تحلیلگ��ران اقتصادی به این مهم تاکید دارند 
که  حرکت کردن اقتصاد در شرایط پساکرونا 
تنها اتفاقی است که از جهش تولید و رونق در 
آن بر می آید درس��ت همان چیزی  که مقام 
معظم رهبری به عنوان شعار سال 99  آن را 

نامگذاری کردند.

عبور از بحران 
   بی شک جهش تولید منجر به رونق اقتصاد 
و خروج آن از بحران می ش��ود و با به حرکت 
درآمدن این چرخه است که میتوان در مسیر 

خودکفایی و توس��عه پایدار گام برداش��ت اما 
آنچه از بررسی عملکرد دولت در دوماهی که 
از ابتدای سال می گذرد بر می آید ،دولتمردان 
بیش ازآنک��ه به فکر رونق تولید و  به گردش 
درآوردن چرخ اقتصاد باشند تمام توجه خود 
را با مس��ایل واگذاری سهام دولت،آزاد سازی 
و  س��هام عدالت معطوف ک��رده اند  مواردی 
که بس��یار قبل تر بای��د به آن جامه عمل می 
پوش��اندند اما بعد از مدتها تاخیر به سمت آن 

تمایل پیدا کرده اند. 
در  اقتص��ادی  تحلیلگ��ران  و  کارشناس��ان   
ارزیابی این مس��اله و با در نظر داش��تن این 
نکته که دولت در دوران پس��ا کرونا بایس��تی 
اولویت های خود را مش��خص کند  و س��پس 
به اجرای این اولویت ها و سیاست ها بپردازد 

م��ی گویند؛اینکه متولی��ان و تصمیم گیران 
در دوران پس��ا کرونا چه روی��ه ای را باید در 
نظ��ر بگیرن��د یک الزام  جدی اس��ت چرا که 
اس��تراتژی ه��ای در نظر گرفته ش��ده دراین 
ش��رایبط اس��ت که م��ی توان��د از صدمات و 
لطمات در این زمینه کاس��ته و کش��ور را به 

سمت توسعه و شکوفایی سوق دهد. 
 به س��خن دیگ��ر متولیان و تصمیم س��ازان 
کشور در رویارویی با شرایط پساکرونا بایستی 
نس��بت به تدوین و ترتیب اولویت های خود 
اقدام کنند تا بتوانند از این بحران به سالمت 
عبور کنند و تامادام��ی که اولویت دولت  در 
حوزه اقتصاد مش��خص نش��ود نم��ی توان به 

نتیجه مطلوبی رسید.

دمیدن از سر گشاد شیپور 
این کارشناس��ان با انتقاد از ن��گاه تک بعدی 
دولت به بازار س��رمایه در ش��رایط این روزها 
براین مساله اشاره دارند که  هدایت نقدینگی 
به این ش��کل ک��ه دولت برای بازار س��رمایه 
طراحی کرده س��الها پیش بای��د رخ می داد 
،درس��ت همان زمان ها که فش��ار بنگاهها و 
کارخانج��ات کم��ر نظام بانک��ی را خم کرده 
بود و دس��ت آخ��ر کاررا به جایی رس��اند که 
بحث موسس��ات بانکی و مشکالت پدیدآمده 
توس��ط این نهادها برای اقتصاد کش��ور پدید 
آمد. به باور این کارشناسان  چنین نگاهی به 
نوعی مصداق ضرب المثل »نه به این ش��وری 
شوری  نهبه آن بی نمکی« است چرا که نگاه 
ت��ک بعدی به چنی��ن بازاری ب��ا وجود تمام 
ظرفی��ت ها و مدنظر قرار ندادن س��ایر مولفه 
ها به شکلی دمیدن از سر گشاد شیپور است 
که چرا که گذر از ش��رایط پس��اکرونا  اتفاقی 
نیست که تنها بتوان با تکیه بر بازار سرمایه و 
سهام عدالت از آن گذر کرد بلکه برنامه ریزی 
؛الویت بندی و اس��تراتژی می خواهد چیزی 
که  در برآیند عملکرد دولت در اقتصاد کمتر 

دیده شده است. 
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رئیس اسبق اتحادیه طال و جواهر؛
  تب فروش طال فروکش کرد 

کش��تی آرای از کاهش ش��دت فروش طال توسط مردم 
خبر داد و گفت: فقط س��که امامی به دلیل تقاضا برای 

سرمایه گذاری حباب 180 هزار تومانی دارد.
 محمد کش��تی آرای درباره وضعیت بازار طال و سکه در 
روز جاری اظهار داش��ت: نسبت به روزهای قبل، شرایط 

بازار عادی شده و فعاًل آرامش حکم فرماست.
وی با اش��اره به ثبات قیمت طال و سکه در بازار، گفت: 
نوس��ان نیم درصدی در بازار وجود دارد ولی با این حال 

ثبات حاکم است.

این فعال بازار طال و جواهر در پاس��خ به این س��وال که 
آیا بازهم مراجعات مردم برای فروش طال و س��که زیاد 
اس��ت؟ تصریح کرد: از ش��دت فروش طال توسط مردم 
کاس��ته ش��ده اس��ت. روزهای اول که بازار باز شده بود 
حجم فروش طال توس��ط مردم خیلی زیاد بود ولی االن 

شدت فروش طال کم شده است.
کش��تی آرای درباره حباب قیمت س��که نیز گفت: فقط 
س��که طرح جدید حب��اب دارد که دلی��ل آنهم افزایش 
تقاضا برای سرمایه گذاری است؛ طال و انواع سکه حباب 
ندارد. اما حباب سکه طرح جدید 180 هزار تومان است. 
دیروز در ب��ازار آزاد قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح 
جدی��د 6 میلی��ون و 400 هزار توم��ان و طرح قدیم 6 

میلیون و 250 تومان است.
ضمن آنکه قیمت نیم سکه بهار آزادی 3 میلیون و 220 
هزار تومان، ربع س��که به��ار آزادی یک میلیون و 870 
هزار تومان و سکه گرمی 970 هزار  تومان تعیین شده 

و به فروش می رسد.
قیم��ت هر گرم طالی 18عیار هم 638 هزار تومان، هر 
گرم طالی 24 عیار 847 ه��زار تومان و هر مثقال طال 
2 میلیون و 754 هزار تومان ارزش گذاری ش��ده است، 
ضمن آنکه هر اونس ط��ال در بازارهای جهانی با قیمت 

1707 دالر معامله می شود. تسنیم 

از امروز آغاز می شود؛
ساخت مسکن فرهنگیان در شهرهای جدید 
مع��اون وزیر راه از آغاز س��اخت مس��کن فرهنگیان در 
ش��هرهای جدید از فردا خبر داد و گفت: در این مرحله 
500 واحد در ش��هر پرند برای فرهنگیان استان تهران 

ساخته می شود.
حبیب اهلل طاهرخانی ، اظهار کرد: در قالب تفاهمنامه وزارت 
راه و شهرس��ازی و وزارت آموزش و پرورش فردا عملیات 
اجرایی س��اخت واحدهای مسکن فرهنگیان در شهرهای 
جدید ایران آغاز می ش��ود. وی ادامه داد: اراضی مورد نیاز 
این واحدها تامین ش��ده و عملیات اجرایی در چند استان 

آغاز خواهد ش��د. وی با بیان این که در اس��تان تهران نیز 
س��اخت مس��کن فرهنگیان آغاز می ش��ود، افزود: در این 

مرحله ساخت 500 واحد در شهر پرند آغاز خواهد شد.
مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید ایران گفت: 
عملیات اجرایی ساخت مسکن فرهنگیان فردا در استان های 
مختلف از جمله آذربایجان شرقی، شیراز، اصفهان و... آغاز 
می شود. اوایل آذرماه سال گذشته طی مراسمی با حضور 
وزرای راه و شهرس��ازی و آم��وزش و پ��رورش تفاهمنامه 
س��اخت 170 هزار واحد مس��کونی برای فرهنگیان فاقد 
مسکن امضا ش��د. علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی 
و توس��عه منابع وزارت آموزش و پرورش در این باره گفته 
بود: در راستای قانون تامین مسکن فرهنگیان و سند تحول 
بنیادین تکالیفی برای مجموعه دستگاه های دولتی جهت 
خانه دار کردن فرهنگیان مشخص شده است. وی با بیان 
ای��ن که در این راس��تا با امروز وزارت راه و شهرس��ازی 
وارد تفاهمنامه ش��ده ایم، تصریح کرد: در کش��ور 900 
هزار فرهنگی داریم که 170 هزار فرهنگی فاقد مسکن 
هستند. وی از تشکیل کارگروهی در تفاهمنامه با وزارت 
راه خب��ر داد و با اش��اره به این که س��اخت 170 هزار 
مس��کن 7000 هکتار زمین می خواهد گفت:این میزان 
زمی��ن با هم��کاری وزارتخانه مختل��ف از جمله وزارت 
کشاورزی تامین خواهد شد. وزارت راه و شهرسازی

خ��ب��رخ��ب��ر

 وزی��ر اقتصاد از راه اندازی بورس امالک و مس��کن برای 
دس��تیابی به درآمد 61 ه��زار میلیاردتومان��ی از محل 
ام��الک دولتی خب��ر داد و گفت: 20 درص��د از دارایی 

7هزارهزار میلیاردتومانی دولت قابل واگذاری است.
فره��اد دژپس��ند وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی حجم 
نقدینگی را 2,400 هزار میلی��ارد تومان عنوان و اظهار 
ک��رد: ای��ن در حالی اس��ت ک��ه بس��یاری از بنگاه های 
اقتصادی نگران وجوه نقد برای س��رمایه در گردش خود 
هستند بنابراین برای برون رفت از این عدم تقارن باید از 

اقیانوس نقدینگی کشور به بنگاه ها پل بزنیم.
دژپس��ند با بیان اینکه به طور سنتی اقتصاد ایران متکی 
به نظام بانکی است، یادآور شد: سال گذشته نظام بانکی 
975 ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت داد که 70 درصد 
آن جایگزینی تس��هیالت سابق بود و تنها 30 درصد آن 

تسهیالت جدید و پول تازه به بنگاه ها تزریق شد.
به گفته وزیر اقتصاد سال گذشته بازار سرمایه 275 هزار 
میلی��ارد تومان تأمین مالی انج��ام داد که همه آن برای 
س��رمایه گذاری نبود بخشی از آن به سرمایه در گردش 
بنگاه ها و بخش��ی دیگر نیز ب��ه تأمین مالی اوراق دولتی 
معطوف ش��د که همه این موارد در رق��م مذکور وجود 
داش��ت. دژپس��ند با بیان اینکه برای آنکه رشد و جهش 
داش��ته باشیم باید راهکارهای تأمین مالی را متنوع و به 
آن عمل کنیم افزود: نهر بازار س��رمایه ظرفیتی دارد که 
هیچ گاه تحت فش��ار نیس��ت. به عنوان مثال چهارشنبه 
گذشته یک ش��رکت عرضه اولیه ش��د که دو میلیون و 

300 هزار نفر سهام آن را خریدند.
دژپس��ند با تاکی��د بر اینکه هم فع��االن اقتصادی و هم 
س��هامداران خرد باید مش��اوران امین داش��ته باش��ند 
خاطرنش��ان کرد: بس��یاری از س��هامداران خرد توانایی 

تحلیل ه��ای صورت ه��ای مال��ی را ندارن��د ک��ه باید از 
مش��اوران به��ره بگیرند. وزی��ر اقتصاد ادام��ه داد: بازار 
س��رمایه کریدوری اس��ت که قابلیت خود افزایی بازار را 
دارد، به خصوص که ما بازار پول و س��رمایه را رقیب هم 
نمی دانیم بلکه مکمل هم هس��تند. دژپسند با تاکید بر 
اینکه اگر بخواهیم رشد معقول داشته باشیم باید حداقل 
هزار هزار میلیارد تومان سرمایه بخش دولتی، عمومی و 
خصوصی داشته باشیم، گفت: باید این حجم نقدینگی را 
از دریای خروشان منابع مردمی کسب کنیم. وی افزود: 
امسال با اذن رهبری ظرفیت جدیدی با استفاده از سهام 
عدالت به ارزش 400 هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه 
تزریق می شود همچنین ETF ها، شرکت های دولتی و 

نهادهای دولتی را عرضه خواهیم کرد.
دژپس��ند افزود: امکان افزایش عرضه اولیه ها وجود دارد 
ولی باید آنها را س��ازمان بدهیم و از حواش��ی بپرهیزیم 
و مرتب به س��پرده گذار خرد یادآور شویم که ریسک را 

نمی شود حذف کرد ولی می توان آن را مدیریت کرد.
در حاش��یه این مراس��م وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز 
اولین واس��طه مالی با ارزش 17 ه��زار میلیارد تومان و 
ارز واقع��ی 23 هزار و 600 میلی��ارد تومان عرضه اولیه 
می شود، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه 
چ��را تنوع س��هام ها برای خرید مردم علیرغم اس��تقبال 
آنها کم اس��ت، گفت: در حال برگزاری جلساتی هستیم 
ت��ا از بخش خصوصی دعوت کنیم که ش��رکت هایی که 
قابلیت عرضه دارند را وارد بورس کنند اخیراً یک شرکت 
خصوص��ی به من گفت 8 هزار میلیارد تومان تنها با 20 
درص��د ظرفیت تولید درآمد داش��تم که اگ��ر به بورس 
عرضه ش��ود ظرفیت بیش��تری از خطوط تولید من وارد 

مدار می شود. مهر 

وزیر اقتصاد و دارایی خبرداد؛

راه اندازی بورس مستقل امالک و مسکن 
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با همکاری بانک 
مرکزی، سیس��تم بانکی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و 
سیستم تولید و توزیعی، طرح اعتبار مصرف کننده برای 

تحریک تقاضا در کشور راه اندازی می شود.
محمد شریعتمداری اظهار داش��ت: طرح اعتبار مصرف 
کنن��ده در ماه های آتی با هم��کاری بانک مرکزی، نظام 
بانکی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت و سیس��تم 
تولی��د و توزیعی با هدف تحریک تقاضا در کش��ور اجرا 
می ش��ود. این ط��رح می تواند کمک ش��ایان توجهی به 
تحری��ک تقاضا و ایجاد تقاضای مطمئن برای بازار تولید 

کاالهای ایرانی باشد.
وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با بی��ان اینکه دولت 
با ش��یوع وی��روس کرونا در کش��ور تاکن��ون تصمیمات 
مختلف��ی را اتخ��اذ کرده اس��ت، افزود: ب��رای حمایت 
عموم��ی از تمامی اقش��ار جامعه، افزای��ش قدرت خرید 
ب��رای تأمین نیاز واحدهای تولیدی و همچنین کمک به 
تأمین معیش��ت خانوارهای متوسط و ضعیف در جامعه 

اقدامات خوبی در مملکت انجام شده است.
وی ادامه داد: برای مثال دولت برای 76 میلیون و 300 
ه��زار نفر در قال��ب 24 میلیون خانوار ک��ه از مجموعه 
حساب یارانه استفاده می کنند اعتبار یک میلیون تومانی 
ق��رض الحس��نه معین کرد که مرحل��ه اول و دوم آن تا 
به امروز پرداخت ش��ده است. شریعتمداری تصریح کرد: 
تاکن��ون نزدیک ب��ه 19 میلیون و 400 ت��ا 19 میلیون 
و 500 ه��زار نفر از مجموعه خانوارهای ایرانی مش��مول 

دریافت این تسهیالت قرض الحسنه شده اند.
وی ادام��ه داد: جدا از این س��ه میلیون خان��واده که از 
حداقل درآمدها و هزینه ها در س��طح کش��ور برخوردار 
بودند تحت پوشش کمک های 200 تا 600 هزار تومانی 

یاران��ه ای دولت به ازای خانوار ت��ک نفره، پنج نفر و به 
باال ق��رار گرفته اند. این رقم در اس��فند و فروردین ماه 
پرداخت ش��ده و در ماه مبارک رمضان بصورت مضاعف 
انجام خواهد شد. بدیهی است که در ماه های اردیبهشت 
و خرداد س��ال جاری نیز این سه میلیون خانوار از یارانه 

200 تا 600 هزار تومانی دولت برخوردار خواهند شد.
ش��ریعتمداری تصریح کرد: یک میلیارد یورو با تصویب 
دول��ت و با اذن رهبری معظم انق��الب از منابع صندوق 
توس��عه ملی برای کمک به بخش بهداش��ت و درمان و 
سایر نیازمندی های حوزه کرونا اختصاص پیدا کرده که 
از ای��ن میزان 13 هزار میلیارد توم��ان مربوط به بخش 
بهداش��ت و درمان و پنج هزار میلیارد تومان مقرر شده 
برای کمک به صندوق بیم��ه بیکاری تخصیص یابد که 

هنوز مبلغی پرداخت نشده است.
وی ادام��ه داد: عالوه بر این با کم��ک نهادهای انقالبی 
و حمایت��ی، س��پاه پاس��داران انق��الب اس��المی، بنیاد 
مس��تضعفان، س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام و همه 
نهادهایی که متصل به دفتر مقام معظم رهبری هستند 
هماهنگی های الزم به عمل آمد و هرکدام در یک حرکت 

همدالنه با ملت ایران مشارکت کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خوش��بختانه 3.5 
میلیون بس��ته غذایی و کمک حمایت معیشتی از طرف 
س��پاه و کمکی که خی��ران در اختیار س��پاه قرار دادند 
در نیمه اول ماه مبارک رمضان بین نیازمندان سراس��ر 

کشورتوزیع شده است.
وی افزود: جدا از این یک میلیون بسته حمایتی معیشتی 
که برنامه نمادین آن از شهر ری آغاز خواهد شد از طرف 
س��تاد اجرایی فرمان حضرت ام��ام در بین خانواده های 

نیازمند سراسر کشور توزیع می شود.  صدا و سیما 

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

طرح اعتبار مصرف کننده اجرا می شود 

سیاست روز تبعات نگاه تک بعدی دولت به اقتصاد را بررسی می کند؛

عبور از بحران با اولویت بندی 
اقتصادی 


