
بــه گفتــه اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، از یک 
طــرف تعــداد بنگاه هــای ورشکســته بــه طــرز وحشــتناکی درحــال 
افزایش است، همزمان با مقررات  زدایی، حکومت را ملزم می کنند 
کــه چشــم بســته بــه هرکســی که مجــوز خواســت مجوز دهــد. از 
آنجــا کــه نظارتــی وجود ندارد به نام تولیــد و به کام فرصت طلبان 

رانت جویی می شود.
فرشاد مومنی در گفت وگو با ایلنا در مورد چشم انداز اقتصاد 
ایــران در ســال ۱۴۰۰ اظهــار کرد: عالوه بــر الیحه بودجه، دو فاکتور 
دیگــر معیارهــای پیش بینی پذیــری را تحــت تاثیــر قرار داده اســت. 
یکــی موضوع انتخابات و دیگری فعال شــدن دوبــاره تالش ها برای 
تنش زدایی با حداقل اطمینان در مناســبات خارجی اســت. این دو 
فاکتور می توانند چشــم انداز اقتصادی ســال پیش رو را دســتخوش 
تغییر قرار دهند. چراکه عنصر انتظارات در بین بازیگران اقتصادی 
ایران در حدی کم سابقه از نقش آفرینی بیشتری نسبت به گذشته 

برخوردار شده است. 
وی اضافه کرد: یکی از وجوهی که دهه ۹۰ را از دســت رفته 
می کند این است که برآیند رشد اقتصادی کل این دهه نزدیک به 
صفر اســت. به اعتبار کژکارکردی های سیســتمی و ســاختار نهادی 
مــا شــاهد جهش های بــزرگ در تقاضا بوده ایم؛ امــا در عرضه دچار 
افول شده ایم. بخش بزرگی از آنچه انتظار می رود که به اعتبار این 
شکاف و رکود بی سابقه  گریبانگیر اقتصاد ایران شود جنبه بالقوه 
دارد که این موضوع وضعیت بسیار خطیر و حادی را فراروی اقتصاد 

ایران گذاشته است.
ایــن اســتاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بــا اشــاره بــه تجربــه 
تاریخی ایران گفت: در صد سال گذشته ایران، دور باطل اصلی از 
یک طرف معطوف به برخوردهای سهل انگارانه به توسعه و از طرف 
دیگــر آثــار و پیامدهــای آن در عرصــه حکمرانی کشــور بوده اســت. 
رفتارهای مالی حکومت یک متغیر ابرتعیین کننده است که می تواند 

سرنوشت توسعه کشور را تحت تاثیر قرار دهد. 
وی خاطــر نشــان کــرد: وقتی بــه روندهای افــول بنیه تولیدی 
بی اعتنایی می شود، از یک طرف کشور دچار بحران مالیات ستانی 
شــده و دولت دچار کســری فزاینده و مزمن می شــود که بزرگترین 
قربانــی آن هــم تولیدکننــدگان و حقوق بگیــران ثابــت هســتند. در 
شــرایطی کــه تولید در آســتانه ســقوط قــرار دارد دولت به واســطه 
تنگناهــای مالــی خــود با دســتکاری قیمت های کلیدی زندگــی را بر 
تولیدکننــدگان ســخت تر می کنــد. بعــد از حقوق بگیــران ثابــت کــه 
بی پناه ترین گروه های اجتماعی هستند، مالیات ستانی بیشتر دامن 

تولیدکنندگان را می گیرد. 
مومنــی بــا اشــاره مســئولیت گریزی های اتفــاق افتــاده گفت: 
بــا ســقوط بنیــه تولیــد، دولــت در انجــام وظایــف حاکمیتــی خــود 
مسئولیت گریزی می کند، در دهه ۹۰ مسئولیت گریزی حکومت در 
حیطه هــای مربــوط بــه آموزش رایگان، مســکن، ســالمت، تغذیه و 
زیرساخت های فیزیکی مورد نیاز برای تسهیل گرایش های تولیدی 

ابعاد بی سابقه ای پیدا کرد. 

انجــام  از  ناتــوان  دولــت  وقتــی  افــزود:  اقتصــاددان  ایــن 
مســئولیت های حاکمیتی خود اســت، نیروهای گریز از مرکز فعال 
شــده و ایــن مســئله افزایــش هزینه هــای نظامــی و انتظامــی را 

اجتناب ناپذیر می کند. 
مومنــی در ادامــه توضیــح داد: ترکیــب ایــن اتفاقــات یعنــی 
سیاســت های ثبــات زدای اقتصــادی، ســقوط بنیــه تولیــدی، بحــران 
مالیات ســتانی و بحــران انجــام وظایــف حاکمیتــی، حکومــت را بــه 
سمت رویه های کوته نگرانه که اولین پیامد آن افزایش بدهی های 
ریالی دولت بوده سوق داده است. ما با پدیده ای به نام دیالکتیک 
وام، فساد و وام بیشتر روبرو هستیم. وقتی دولت به جای مراجعه 
همدالنه به مردم به رویه های دیگر مانند سیاست های تورم زای رو 
می آورد و از فرودستان مالیات های ظالمانه می گیرد و سهل انگاری 
نسبت به غیرمولدها اعمال می کند، رابطه بین حکومت و مردم به 
شــدت متزلزل می شــود. وی با اشــاره به بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح 
کــرد: در بودجــه ۱۴۰۰ عالئــم بســیار نگران کننــده ای به ویــژه در اثر 
خطاهــای راهبــردی کمیســیون تلفیــق بودجه مجلس پدیدار شــد. 
ســهولت هایی کــه صرفــا بــا هــدف کســب درآمــد در حــوزه واردات 
خودروهای لوکس پدیدار شــد پدیده خطرناکی اســت، هم دســتی 
بین وزارت صمت و کمیسیون تلفیق بودجه در این مورد هم روبرو 
بودیم. تا زمانی که کشور در جایگاه خود یعنی تقویت بنیه تولیدی 
و رفع واقعی موانع تولید قرار نگیرد، به بدهی های سنگین خارجی 
متوصل خواهد شــد. بدهی خارجی هم همیشــه در ایران پیوندی 
خطرناک با امتیازدهی به خارجی ها و وابســتگی هایی برای کشــور 
بــه ارمغــان می آورد. همه اینها حکومت را ناتوان تر و این دور باطل 
ادامه پیدا می کند، همین موضوع در گذشته منجر به قرارداد ۱۹۱۹ 

شد.
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در ادامه بیان کرد: در 
چنین شرایطی در سند الیحه بودجه هیچ عالمتی از تمایل ساختار 
دولت برای به هنجار کردن رفتارهای هزینه ای مشاهده نمی کنیم. 
مسئوالن اقتصادی هم این موضوع را در ذهن سیاست گذاران جا 
انداخته اند که راه حل منتقدان میان مدت است، درحالی که ما در 
مورد حقوق سر ماه مشکل داریم. از این طریق با ولنگای هزینه ای، 
هم پیش ساختار قدرت دلبری می کنند و هم باب هرگونه اصالح 

نجات دهنده را سلب می کنند. 
و  ســوداگری  رواج  و  تولیدکننــدگان  بــر  فشــار  افــزود:  وی 
واســطه گری وضعیت به شــکلی اســت که طبق آمارها به ازای هر 
واحــد تولیــد صنعتــی بیــن ۵ تــا ۶ واحد توزیعــی داریــم. از آنجا که 
تولیــد تبدیــل بــه محملــی بــرای کســب رانــت شــده، با یــک بحران 

حــاد ناهماهنگــی هم روبرو هســتیم. بــرای مثال گفته می شــود با 
تســهیل واردات می خواهیــم تــوان رقابــت را باالتر ببریــم، این یکی 
از شــوم ترین و خطرناک تریــن مســائلی اســت که مطرح می شــود. 
بنابرایــن مــا هــم بحــران اندیشــه ای و هــم بحــران شــیوه حکمرانی 
داریم. دســت کم ۵۰ دســتگاه حکومتی و اجرایی در کشــور درگیر 
اجرای وجوهی از سیاست صنعتی در کشور هستند که این شبیه 

به شیوه های تیول دارانه است. 
ایــن اقتصاددان با اشــاره به موضــوع پاداش دهی گفت: ما با 
بحران در نظام پاداش دهی هم روبرو هســتیم برای مثال بازدهی 
عمده فروشی و خرده فروشی حدود ۵ برابر سرمایه گذاری صنعتی و 
۸ برابر سرمایه گذاری در کشاورزی است. سقوط بنیه تولید ملی از 
دل این ساختار نهادینه کژکارکرد به روش های مختلف انجام شده 
است. در طی سال های ۷۰ تا ۹۵ سهم صنایع رانتی معدنی از کل 
بخــش ارزش افــزوده صنعــت در ایــران از ۳۰ درصــد بــه ۷۰ درصــد 
رسیده است. این یکی از نشانه های خطرناک تبدیل شدن تولید به 
محملــی برای رانت اســت. ارزش افــزوده برخی از این فعالیت های 
رانتــی معدنــی در ایــن فاصلــه بیــش از ۶ برابــر شــده اســت. اما در 
همین دوره ارزش افزوده تولید ماشــین آالت از ۶.۷ درصد به ۳.۴ 

درصد رسیده است. این چرخه شوم را دامن می زد. 
مومنی اضافه کرد: مطالعه ای در وزارت جهاد کشاورزی انجام 
شده که حساب های ملی ایران از ۱۳۳۸ تا امروز اندازه گیری شده، 
سهم صنایع کارخانه ای از کل سرمایه گذاری های انجام شده حدود 
۲۰ درصد و ســهم کشــاورزی کمتر از ۵ درصد بوده اســت. از طرفی 
بــا میــدان دادن بــه مافیای واردات، درحالی که تا ســال ۴۸ ایران با 
سالی یک میلیارد دالر بدون بحران اداره می شد شاهد هستیم که 
حتــی بــا واردات بیــش از ۷۰ میلیارد دالر بازهم بحــران وجود دارد. 
یعنــی یــک مصرف گرایــی واردات محور افراطی از ســال ۸۴ در ایران 
اتفاق افتاده اســت.  رئیس موسســه دین و اقتصاد همچنین بیان 
کرد: بخش مالی و پولی هم روند ضدتوســعه و رانت محور داشــته 
اســت. طبق مطالعات از ســال ۱۳۸۵ که تحریم ها جدی می شــود، 
سهم کشاورزی، صنعت و صادرات از کل تسهیالت اعتباری تقریبا 
نصف شده است. درحالی که در بخش مالیات ستانی سهم صنایع 
کارخانــه ای تقریبــا چهــار برابر ســهم آنهــا از تولیــد ناخالص داخلی 
کشــور اســت.  وی تصریح کرد: بعد از ســال ۹۶، در هر ســالی که 
رشــد اقتصادی ایران منفی بوده، رشــد منفی در صنایع کارخانه ای 
تقریبــا نزدیــک بــه دوبرابر نــرخ کل منفی بوده اســت. این موضوع 

بسیار تکان دهنده است. 
 مومنــی بــا اشــاره بــه تقاضای موثر گفــت: در این شــرایط به 

تبــع سیاســت های فقــرزا و فالکــت زای تورمــی، بــا یــک بحــران حاد 
تقاضــای موثــر هــم روبــرو هســتیم که آثــار خــود را در ظرفیت های 
تولیدی بالاستفاده خود را نشان می دهد که در حال افزایش است. 
بــرای مثــال در ســال ۹۶، پنجــاه درصــد ظرفیت هــای تولیــدی ایران 
بالاســتفاده مانــده بودند کــه این رقم مثــال در کارخانه های خوراک 

دام و طیور و همینطور پالستیک حدود ۶۰ درصد بود. 
وی افــزود: گزارش های رســمی بانــک مرکزی می گوید درحالی 
که نرخ رشــد اقتصادی در ســال ۹۷ حدود منفی ۴.۹ درصد بوده، 
در بخش صنعت معادل منفی ۹.۶ درصد بوده است. در سال ۹۸ 
هم که نرخ رشد اقتصادی منفی ۷.۶ درصد بوده این نسبت برای 

بخش صنعت و معدن به حدود منفی ۱۶.۶ درصد رسیده است. 
این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: به طور طبیعی در چنین 
مواقعی، بحث توجه به تولید جایگاه مهم و استثنایی پیدا می کند. 
وقتی چنین عنوانی برای سال گفته می شود دستگاه های مسئول 
موظف نمی شــوند که یک تصویر واقع بینانه از بحران بنیه تولیدی 
کشــور بدهنــد. در نتیجــه خطــر واژگونه خوانــی وجــود دارد بــرای 
مثــال طرحــی در مجلس وجــود داد که مانع زدایــی را مقررات  زدایی 
تعبیــر می کنــد. ایــن طرح در راســتای اشــتباه اســتراتژیک تصویب 
ماده ۷ قانون اجرای سیاســت های کلی اســت و می تواند میخی بر 
تابــوت تولیــد ایران شــود.  وی افزود: از یــک طرف تعداد بنگاه های 
ورشکســته بــه طرز وحشــتناکی درحــال افزایش اســت، همزمان با 
مقررات  زدایی حکومت را ملزم می کنند که چشم بسته به هرکسی 
که مجوز خواست مجوز دهد. از آنجا که نظارتی وجود ندارد به نام 

تولید و به کام فرصت طلبان و رانت جویی می شود.
رئیــس موسســه دیــن و اقتصــاد بــا اشــاره به کم شــدن تعداد 
بنگاه ها گفت: گزارش های رسمی می گوید تعداد بنگاه های کشور 
از ۱۶۸۰۰ عــدد در ســال ۸۴ بــه ۱۴۴۵۲ عــدد در ســال ۹۳ رســیده 
است. درحالی که بیش از ۲۵۰۰ واحد ورشکسته داشتیم، در سال 
۹۳ و ۹۴ بیــش از ۱۰ هــزار مجــوز بهره بــرداری جدیــد صــادر شــده، 
یعنــی اینهــا محملی برای تخصیــص ارز و ریال به قیمت های رانتی 
هستند. وی افزود: در شرایط تحریم که شدیدترین حساسیت ها در 
تخصیص ارز داشته باشیم، با تقویت مافیای واردات ارز تخصیص 
یافته قابل دفاع نیســت. چندین بار از بانک مرکزی خواســتیم که 
ارزهای تخصیص یافته شفاف شوند اما این کار را نمی کنند چراکه 

می دانند قابل دفاع نیست. 
مومنی همچنین تاکید کرد: برای رونق تولید باید اندازه بازار، 
کیفیــت بــازار کار، ثبــات اقتصــاد کالن، کیفیــت محصــول، پویایــی 
کســب وکار، کیفیــت  نهادهــا و کیفیــت نظــام مالــی در مرکــز توجه 
قرار گیرد. بر اســاس شــاخص های رقابت پذیری بهترین رتبه ایران 
رتبــه ۲۱ در انــدازه بــازار اســت، یعنــی بــرای بــازار ۸۰ میلیون نفری 
تولیدکننــدگان خــود را تحــت فشــارهای غیرعادی قــرار می دهیم و 
طمع دیگر کشورها را برمی انگیزیم که از این بازار با کمترین هزینه 
سهم ببرند. بدترین رتبه ایران هم مربوط به کیفیت بازار کار است، 

اگر می خواهید مانع زدایی کنید کیفیت بازار کار را ارتقا دهید.  

فرشاد مومنی: تعداد بنگاه های ورشکسته 
در حال افزایش است

معاون اقتصادی رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد روز گذشــته 
بــه صــورت جداگانــه خبر از راهکارهایی دادنــد که دولت با به کار 
بســتن آن ها به دنبال آن اســت تا اســب ســرکش نظام بانکی را 

مهار کند.
برپایه آنچه ایرنا گزارش کرده است محمد نهاوندیان، معاون 
اقتصــادی رئیس جمهــوری از موافقــت تمدید مهلت تســویه بدهی 
بدهکاران بانکی به مدت ۶ ماه )تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰( با هدف 

مانع زدایی و پشتیبانی از تولید خبر داد. 
او با بیان اینکه بر اســاس مصوبه ســال گذشــته ســتاد ملی 
کرونــا، مهلت هــای تعییــن شــده در قانــون تســهیل تســویه بدهی 
تــا آخــر ســال ۱۳۹۹ پایــان می یافــت تاکید کــرد: با پیشــنهاد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع 
در دســتور کار کارگــروه آثــار اقتصادی مقابلــه با کرونا قرار گرفت و 

در جلســه هفتــه قبــل کارگروه، پس از بررســی و بــا توجه به وضع 
اقتصــادی ناشــی از شــیوع کرونــا، تاکیــد شــد این تمدیــد به منظور 

پشتیبانی از واحدهای تولیدی و تحقق شعار سال انجام شود. 
معــاون اقتصــادی رئیس جمهــوری افــزود: بنابرایــن موضــوع 
در جلســه گذشــته ســتاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت 
اعضــا، تاریخ هــای تعییــن شــده در مصوبــه قبلی ســتاد بــه مدت ۶ 
مــاه تمدیــد شــد تا واحدهــای تولیدی بــا وضع مطلوب تری نســبت 
بــه تســویه بدهــی اقدام کننــد. او در ادامه گفت: بر اســاس قانون 
مذکــور، اشــخاص حقیقی با تســهیالت زیــر ۵۰۰ میلیــون تومان و 
بنگاه هــای اقتصــادی حقوقی با تســهیالت زیر ۲ میلیــارد تومان در 
رشــته فعالیت های تولیدی شــامل کشــاورزی، شــیالت، اســتخراج 
معــادن، صنعــت، ســاختمان و تامین بــرق، آب و گاز مشــمول این 
قانون هستند، همچنین جریمه تأخیر این تولیدکنندگان بخشوده 

شده و بدهی آنان بر اساس نرخ قرارداد اولیه و به صورت ساده )و 
نه مرکّب( محاسبه می شود. 

بــه گفتــه نهاوندیان، تولیدکنندگانی مشــمول تســهیالت این 
قانون هستند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را به صورت نقدی 
تســویه کنند. او در خاتمه افزود: دولت و ســتاد ملی کرونا تصمیم 
گرفت برای پشــتیبانی از تولید و تســهیل تسویه بدهی، نسبت به 
تمدید مهلت های تعیین شده در این قانون اقدام کند.، در نتیجه 
بر اساس مصوبه های ستاد اقتصادی دولت که به دستگاه ها ابالغ 
شــده، رفــع موانــع تولیــد و پشــتیبانی از ایــن بخش در دســتور کار 
ستاد قرار گرفته و همه پیشنهادهای دستگاه ها و بخش خصوصی 
و تعاونی، در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید برای تصویب در 
هیات دولت و شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا در حال 

جمع بندی نهایی است و اطالع رسانی خواهد شد.

در جایی دیگر و همزمان با این سخنان معاون رئیس جمهوری، 
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی در نامه ای به ۱۲ بانک بر 
ضرورت رعایت دقیق نرخ سود سپرده و تسهیالت مصوب شورای 

پول و اعتبار )معادل ۱۶ درصد( تاکید کرد.
در ایــن نامــه خطاب بــه مدیران عامل بانک هــای دولتی آمده 
اســت: بــا توجــه بــه لزوم حمایت از تولید در راســتای تحقق شــعار 
ســال »تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« و پیرو تاکیدات قبلی، 
همــه بانک هــا موظف هســتند نرخ های ســود ســپرده و تســهیالت 

شورای پول و اعتبار )معادل ۱۶ درصد( را رعایت کنند.
در ادامه دژپسند در نامه مذکور آورده است: نرخ های باالتر از 
نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی 
نیست و سازمان امور مالیاتی موظف است مطابق گزارش سازمان 

حسابرسی درباره رعایت این موضوع اقدام الزم را انجام دهد.
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انحصارطلبی علی بابا
علی اسدی خمامی

غــول  گریبــان  چیــن،  مالــی  ســخت گیرانه  مقــررات 
تکنولوژی این کشور، یعنی علی بابا را گرفت و این شرکت 

به علت ایجاد انحصار با جریمه ای سنگین روبه رو شد.
وانگ«  »کریســتیانا 
نوشــت:   CNBC در 
تنظیم کننــده  نهادهــای 
غــول  علی بابــا،  چینــی، 
ایــن  الکترونیــک  تجــارت 
کشــور، را طــی تحقیقــات 
بــه  خــود،  انحصــار  ضــد 
علت سوءاستفاده و ایجاد 

ســلطه بــر بــازار ۱۸.۲۳ میلیارد یــوان، معــادل ۲.۸ میلیارد 
دالر جریمه کردند. این نهادها در ماه دسامبر )آذر گذشته( 
تحقیقاتــی را دربــاره اقدامــات منتهی به انحصــار این بنگاه 
آغاز کرده بودند، تحقیقاتی که حول محور فشار علی بابا به 
بازرگانان برای انتخاب تنها یک بستر فروش آنالین به جای 

کار کردن با دو )یا چندین( پلتفورم بود. 
اداره کل دولتــی تنظیــم بــازار چیــن روز یکشــنبه در 
بیانیــه  ای اعــالم کــرد کــه سیاســت شــرکت علی بابــا رقابت 
در بــازار خرده فروشــی آنالیــن چین را خفــه می کند، ناقض 
آزادی تجارت بازرگانان در بســتر های آنالین اســت و منافع 

مصرف کنندگان را تهدید می کند. 
دولــت چیــن می گویــد که پیگیــری سیاســت »یکی را 
انتخاب کن«  از سوی علی بابا و سایر اقدامات این شرکت، 
سبب شده است علی بابا موقعیت خود را در بازار )نسبت 
بــه ســایر رقبــا( مســتحکم تر و مزایــای نامنصفانــه رقابتــی 
کســب کنــد.  عــالوه بر جریمه، کــه معادل حــدود ۴ درصد 
درآمد شرکت در سال ۲۰۱۹ است، تنظیم کنندگان گفته اند 
کــه علی بابــا باید به مدت ســه ســال اســناد خود-اظهاری و 
گزارش هــای انطبــاق را به اداره کل دولتی تنظیم بازار چین 
ارســال کند.  این شــرکت در بیانیه ای اعالم کرد که جریمه 
را پذیرفتــه اســت و از تصمیــم اداره کل دولتــی تنظیم بازار 
چین تبعیت می کند. این شــرکت همچنین گفته اســت که 
در طــول تحقیقــات مرتبــط بــا ایــن پرونده به طــور کامل با 
بازرســان همــکاری کــرده، یک ارزیابی داخلی انجــام داده و 

نظام های داخلی خود را بهبود داده است.
علی بابــا اعــالم کــرد: »مــا بــدون خدمــات و مقــررات 
صحیــح دولــت نمی توانســتیم بــه رشــد دســت یابیــم، و 
نظارت های صریح، رواداری و حمایت های هیات موسسان 

برای توسعه ما ضروری بوده است.«
ســرکوب  زمینــه  در  تحــوالت  آخریــن  اعــالم،  ایــن 
شــرکت های تکنولوژی در چین بوده اســت. مقررات گذاران 
چینــی به شــکلی فزاینده نگران قــدرت غول های تکنولوژی 
چینی هســتند، به خصوص آن دســته از این شــرکت ها که 

در بخش مالی فعالیت می کنند. 
بخــش عمــده ای از افزایــش بررســی های موشــکافانه 
دولــت چیــن در ایــن زمینــه، حول محــور امپراتــوری تجاری 
میلیــاردر چینــی، جــک ما، بوده اســت، یعنی کســی که دو 

شرکت علی بابا و گروه »انت« را تاسیس کرده است. 
اندکــی پــس از آن کــه نهادهــای تنظیم کننــده چیــن 
پیش نویس مقررات جدید در حوزه اعتباردهی خرد آنالین 
را، که بخشــی اساســی از کســب وکار گروه »انت« اســت، 
در ماه نوامبر منتشــر کردند، عرضه اولیه ســهام این گروه 
به شــکلی ناگهانی متوقف شــد. کمیسیون تنظیم مقررات 
اوراق بهــادار چیــن نیــز پیــش از آن اعالمیــه، »جــک مــا« و 
کارکنــان گــروه »انــت« را احضار کرده بــود.   در آن دوره به 
نظر می رسید که »ما« به دلیل نظرات انتقادی خود درباره 
نهاد تنظیم کننده مالی تحت فشار قرار دارد. پس از توقف 
عرضه اولیه سهام »انت«، »ما« مدتی از انظار پنهان شد 
و این شک به وجود آمد که وی بازداشت شده است. اما در 
ماه ژانویه، این میلیاردر عجیب وغریب در یک ویدئو درباره 

فعالیت های بنیاد خیریه خود حضوری کوتاه داشت.

توزیع ٢٤٠ هزار تن 
کاالی اساسی ویژه ماه 

مبارک رمضان
مدیر کل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی 
دولتــی ایــران از توزیــع ٢٤٠ هــزار تن برنج، شــکر و روغن 

برای تنظیم بازار ایام ماه مبارک رمضان خبر داد.
بــه گــزارش شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران؛ حجــت 
براتعلــی گفت: بر اســاس ابالغیــه  وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت توزیــع مقدار ٢٤٠ هزار تن از ســه نوع کاالی برنج، 
شــکر و روغــن برای تنظیــم بازار ایام ماه مبــارک رمضان در 
دســتور کار شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران قــرار گرفت که 
توزیــع ٣٠ هــزار تُن برنج وارداتی، ٣٠ هزار تُن شــکر و ١٨٠ 

هزار تُن روغن بر اساس برنامه عملیاتی شده است.
مدیر کل هماهنگی توزیع و فروش شــرکت بازرگانی 
دولتی ایران اعالم کرد: کاالهای اساسی برنج، شکر و روغن 
از طریــق شــبکه های توزیــع کشــور شــامل: فروشــگاه های 
زنجیــره ای، میادیــن میــوه و تره بــار، مراکــز اصنــاف منتخب 
و... بــا قیمــت مصــوب در اختیــار مــردم قــرار می گیــرد. وی 
افــزود: توزیــع کاالهــای اساســی مــورد نیــاز مــردم در مــاه 
مبارک رمضان بالفاصله بعد از تنظیم بازار پایان سال ٩٩، 
عملیاتی شــد و وقفه ای در اجرای طرح ایجاد نشــده اســت 
و تــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان ادامــه دارد. براتعلــی گفت: 
هیــچ محدودیتــی برای توزیع کاالهای اساســی مردم وجود 
نــدارد و در صورتــی کــه تشــخیص داده شــود بــازار نیــاز به 
کاال دارد حتمــا اقدامــات اساســی انجــام خواهد شــد. مدیر 
کل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران 
تأکیــد کــرد: در طــول اجرای طرح، هر اســتانی که در زمینه 
تأمین این کاالها کمبود داشــته باشــد می تواند با انعکاس 
مشکل خود به وزارت صمت نسبت به تأمین کاالهای مورد 

نیاز مردم در ماه مبارک رمضان اقدام کند.

دژپسند: بانک ها نرخ مصوب سود سپرده و تسهیالت را رعایت کنندنهاوندیان: مهلت تسویه بدهی بدهکاران بانکی ۶ ماه تمدید شد

در سایت روزنامه بخوانید:

تالش دولت
 برای مهار

 اسب سرکش 
نظام بانکی 


