
نخستین روزنامه

 اقتصادي ایران
بازار ارز (حواله نیما): دالر  155,388     یورو 169,237                         

بورس تهران: شاخص کل 938,557,00                   

قیمت طال :  سکه بهار آزادى 73,700,000                                

قیمت نفت: سبد اوپک 34/36

سال بیست وهشتم شماره 7310
 شنبه 10 خرداد 1399
7 شوال 1441 - 30 مى 2020
8 صفحه تک شماره 10000 ریال

وزیر بهداشت در گفت وگوى تلفنى  با روحانى هشدار داد

بازگشت دوباره اوج کرونا درصورت سفرهاى غیرضرورى

5  تولید
 در صفحه هاي دیگر

توسعه صنعتى به رغم چالش هاي متعدد
 متوقف نشده است

حسین مدرس خیابانى: امسال صادرکننده آلومینیوم مى شویم

 سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به روند رو به رشد اجراى 
طرح هاى توسعه اى در بخش هاى مختلف صنایع و معادن کشور، گفت: علیرغم 
همه محدودیت ها و تحریم هاى بین المللى، توســعه کشور متوقف نشده و 200 
طرح صنعتى و معدنى با ســرمایه گذارى 170 هزار میلیارد تومان تا ســال 1400 
به بهره بردارى خواهند رســید. به گزارش جهان اقتصاد، حسین مدرس خیابانى 
در نشســت هم اندیشى با اعضاى هیات عامل، معاونان و مدیران ایمیدرو و نیز...

سرمقاله

روزگار سیاه نفت در نیمه اول 2020 
و راه دشوار پیش رو

  دکتر روح اله کهن هوش نژاد - تحلیلگر انرژى
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تحلیلگر

بورس، بازار بى رقیب جذب سرمایه
   وحید میرزائى-  کارشناس اقتصادى

 و نویسنده مجموعه کتاب هاى فروش و بازاریابى
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یادداشت

بلواى کرونا و حمایت از شرکت هاى 
هواپیمایى  به هزینه مسافران هوایى

  میالد صادقى -  پژوهشگر حقوق هوافضا 
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فرشاد مومنى:

زیاده خواهى  بانک هاى خصوصى 
باید متوقف شود

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایى اظهار داشت: به مسئوالن محترم بانک مرکزى 
نیز باید گوشزد کرد که نباید تحت عنوان هدفگذارى تورمى، نرخى را تعیین کرد 
که در درجه اول با استمرار سیاست هاى نادرست کنونى امکان پذیر نیست و حتى 
اگر محقق هم شود، ایران همچنان در زمره ده اقتصاد با باالترین نرخ تورم در دنیا، 
باقى خواهد ماند. تا زمانى که بانک مرکزى قادر و مایل به کاهش ضریب فزاینده 
و مهار زیاده خواهى هاى بانک هاى خصوصى نباشــد، اقتصاد ایران روى آرامش 

نخواهد دید.
فرشــاد مومنى در گفت وگو با ایلنا در مورد اقتصادسیاسى رشد نقدینگى اظهار 
داشــت: اقتصاد ایران با چشم اندازهاى نگران کننده روبه رو است از همین روى 
مسولیت فعاالن حیطه اندیشــه به این اعتبار افزایش مى یابد تا کمک کنند نظام 
تصمیم گیرى مسائل حیاتى و سرنوشت ساز کشور را درست تشخیص بدهند و در 
برابر فرصت طلبى ها مقاومت کند. تصور بنده این است که در مسیر کنونى اقتصاد 
ایران به یک سلسله شفاف سازى هاى مفهومى و مضمونى نیاز دارد و باید در مورد 

آنها جدى تر صحبت کنیم.

در آیین افتتاح چهار پروژه بزرگ توسعه زیرساخت شبکه ملى ارتباطات مطرح شد: 

اقتصاد دیجیتال بهترین جایگزین براى اقتصاد نفتى

مرکز پژوهش هاى مجلس در گزارش جدید خود با عنوان 
بررسى ابعاد آثار ویروس کرونا بر بخش حمل و نقل در ایران 
با توجه به ضرورت حمایت هاى مالى دولت از بخش هاى 
آسیب دیده در دوران کرونا، پیشنهاد به تعویق افتادن توسعه 
آزادراه ها، احداث خطوط مترو و ابرپروژه هاى شــهرى را با 

توجه به کاهش درآمدهاى دولت مطرح  کرد.
در این گزارش، آثار شــیوع ویــروس کرونا بر بخش هاى 
مختلف حمل ونقل در ایران با تمرکز بر حمل ونقل شهرى 
و جاده اى (برون شهرى) مورد بررسى قرار گرفت. بر اساس 
داده هاى موجود مى توان مهم ترین آثار بحران کرونا بر بخش 

حمل ونقل را در چند دسته کلى مطرح کرد:
1. مســائل مربوط به ادامه فعالیت حمل  و نقل همگانى و 
رعایت همزمان پروتکل هاى بهداشتى از جمله فاصله گذارى 

اجتماعى که چالش اصلى پیش رو به حساب مى آید.
2. کاهــش تقاضاى حمل و نقل کــه کاهش درآمد بخش 
دولتى، شهردارى ها و بخش خصوصى مانند کاهش درآمد 
عوارضى ها، امداد خودروها، مجتمع هاى رفاهى بین راهى، 
جایگاه داران ســوخت، کاهش درآمد از جرائم راهنمایى و 
رانندگى و کاهش درآمد بخش حمل و نقل عمومى از یک 
طرف و افزایش هزینه هایى مانند استفاده از مواد ضدعفونى 
کننده، پایش سالمت کارکنان و افزایش حجم ارایه خدمات 
به ویژه براى شهردارى هاى کالنشهرها را به دنبال داشته است. 
با ادامه دوره شیوع بیمارى و طوالنى شدن آن، مساله کاهش 

درآمد و افزایش هزینه ها همچنان ادامه خواهند داشت.
3. چالش اشــتغال بخش حمل و نقل اعــم از رانندگان و 
کارکنان و بروز مشــکالت معیشتى براى رانندگان، متضرر 
شدن شــرکت هاى حمل و نقل، مشکالت براى پیمانکاران 

و ...
4. پیش بینى آثار منفى بر کل اقتصاد ایران در صورت طوالنى 
شدن تعطیلى و کاهش فعالیت هاى اقتصادى با توجه به سهم 
باال و قابل توجه بخش حمل ونقل در کاهش ســتانده کل 

اقتصاد (تولید کل).
5. آثار مثبت در بخش حمل نقل: با وجود چالش هاى پیش 
آمده، فرصت هایى نیز براى بخش حمل ونقل ایجاد شــده 
اســت که ازجمله آنها مى توان به کاهش مصرف سوخت، 

کاهش تصادفات رانندگى، فرصت براى اصالح ساختارهاى 
معیــوب بخش حمل ونقل و اجراى اقدام هایى مانند توزیع 
ساعات کارى مشــاغل، استفاده از سرویس ویژه، و به طور 

کلى کاهش سفرهاى روزانه اشاره کرد.
در ایــن گزارش بــراى کاهش تبعات کرونــا، راهکارها و 
اقداماتى با مالحظات مختلف از جمله اینکه بتوانند در دوره 6 

ماه تا یک سال کارایى داشته باشند پیشنهاد شده است.
در نخستین پیشنهاد اقدامات فیزیکى مانند ضدعفونى کردن 
وســایل نقلیه عمومى، نظارت بر نیروى کار، فاصله گذارى 
اجتماعى (مانند نشــانه گذارى صندلى ها، محل ایستادن و 
صف خریدارى بلیت اتوبوس و مترو) و اقدامات آموزشى و 
فرهنگ سازى، مجموعه اى از اقدامات فورى هستند که انجام 
آنها در دوران شیوع بیمارى، دائمى بوده و تا پایان دوران شیوع 

بیمارى، همواره باید انجام شوند.
در بخش حمل ونقل شــهرى چالش اصلى، پاســخگویى 
همزمان به تقاضاى حمل ونقل در اثر از سرگیرى تدریجى 
فعالیت هاى روزانه و رعایت فاصله گذارى اجتماعى است. 
در این راستا 2 مساله جدى در کالن شهرها، اوالً نحوه ادامه 
فعالیت حمل ونقل همگانى در شهر و ثانیاً دسترسى حومه اى 
به کالن شهرها است. در این راستا، پیشنهادهایى به شرح زیر 

مطرح مى شود:
فعالیت خطوط مترو یک چالش جدى اســت. تعطیلى کل 
یا حتى برخى از خطوط براى طوالنى مدت ممکن نیست. 
اما شــاید بتوان به تعطیلى برخى ایستگاه ها و ایستگاه هاى 
تبادلى فکر کرد. کاهش مطلوبیت از طریق کاهش خدمات 
(مثل تعطیلى برخى ایستگاه ها) در میان مدت ممکن است 

کارا باشد.
در خطوط اتوبوسرانى پرتقاضا (شامل خطوط BRT و سایر 
خطــوط)، امکان تعطیلى کل یا حتــى برخى خطوط براى 
طوالنى مدت وجود ندارد. اضافه کردن ناوگان باید در دستور 
کار قرار گیرد. امکان تعطیلى خطوط کم تقاضا و استفاده از 
ناوگان آن و نیز استفاده از ناوگان آزاد بخش خصوصى براى 
سرویس دهى با فاصله گذارى اجتماعى مى تواند مورد توجه 

قرار گیرد.
لغو کوتاه مدت طرح هاى ترافیکى و بازنگرى در این طرح ها 

در بلند مدت با توجه به شــرایط تأمین ظرفیت حمل ونقل 
عمومى با رعایت فاصله گذارى پیشنهاد مى شود.

در شهرهاى کوچک و خارج از محدوده کالن شهرى، توسعه 
شیوه هاى پیاده روى و دوچرخه سوارى و به طور کلى آموزش 
و توصیه به کاهش سفرهاى روزانه مورد تأکید بیشترى است.

 حمل ونقل جاده اى: مساله اصلى کاهش تقاضاى سفرهاى 
بین شهرى و متضرر شدن شــرکت هاى حمل ونقل است. 
اســتفاده از حمایت هاى مالى دولــت و در عین حال ارائه 
خدمت از سوى ناوگان برون شهرى براى کوتاه مدت و میان 
مدت به خصوص براى پاســخگویى به سفرهاى حومه اى 
پیشنهاد مى شود. به طور کلى، مطالعه مسائل و راهکارهاى 

این بخش همچنان جاى تأمل بیشترى دارد.
 حمایت هاى مالى دولت از بخش هاى آســیب دیده در بازه 
زمانى شیوع بیمارى، امرى الزم است اما باید توجه داشت که 
با توجه به محدود شدن، شدید منابع مالى دولت به دالیلى 
مانند مسائل اقتصاد جهانى، تحریم ها، کاهش قیمت نفت، آثار 
اقتصادى بحران کرونا، تبعاً باید به کاهش هزینه هاى سنگین از 
جمله به تعویق افتادن توسعه آزادراه ها، احداث خطوط مترو 

و ابرپروژه هاى شهر توجه داشت.
انجام فراخوان و مذاکره با بخش خصوصى و کمک گرفتن از 
بخش خصوصى به ویژه استارت آپ هاى داراى راهکار باید 

مورد توجه باشد.
گفتنى اســت که مدت اعتبار پیشــنهادهاى فوق، بسته به 
میزان طوالنى شــدن دوران شیوع بیمارى متفاوت است که 
توضیحات مفصل ترى در این خصــوص در متن گزارش 

(فصل چهارم) ارائه شده است.
 به طور کلى، راهکارهاى پیشــنهاد شده، تنها یک فهرست 
اولیه است که جزئیات هر یک نیاز به بررسى و مطالعه بیشتر 

و دقیق ترى دارد.
باید توجه کرد که اپیدمى کووید-19 پدیده پیچیده اى است 
که سرنوشت و روند گسترش آن به سادگى قابل پیش بینى 
نبوده و براى ارزیابى دقیق تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد و به 
طور خاص بخش حمل ونقل، نیاز به اطالعات زیادى وجود 
دارد که به دلیل نوپدید بودن این ویروس هنوز داده هاى الزم 

تولید نشده است.

وزارت خارجه چین روز جمعه از آمادگى کشــورش براى 
اتخاذ تدابیر الزم علیه آمریــکا در صورت ادامه مداخالت 

ایاالت متحده در امور داخلى هنگ کنگ هشدار داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از راشاتودى، ژائو لیجیان، سخنگوى 
وزارت امور خارجه چین گفت: آمریکا باید هر چه سریعتر 
به مداخلــه در امور داخلى هنگ کنگ پایــان دهد و اگر 
همچنان به این دخالت ادامه دهد چین آماده اتخاذ تدابیرى 

علیه واشنگتن است.
این سخنگوى آمریکا را به توقف فورى آنچه  بازى سیاسى 

بى ارزش  درباره هنگ کنگ توصیف کرده، فراخواند.
این اظهارات پس از درخواســت آمریکا براى بررسى پیش 
نویــس قانون چین در باره هنگ کنگ در شــوراى امنیت 
ســازمان ملل ایراد شد.قرار است شــوراى امنیت نشستى 
غیرعلنى را به درخواســت آمریکا و انگلیــس و در میان 

مخالفت هاى چین درباره هنگ کنگ برگزار کند.سخنگوى 
وزارت خارجه چین اعالم کرد، آمریکا به شــکلى آشکار 
در امور چین دخالت مــى کند. ما از آمریکا مى خواهیم به 
این بازى سیاســى پایان دهــد.وزارت خارجه چین گفت، 
نمى پذیریم آمریکا از سازمان ملل به عنوان گروگان استفاده 
کند. سخنگوى وزارت امور خارجه چین همچنین تاکید کرد، 
الیحه اخیر کنگره آمریکا براى تحریم مقام هاى چینى به بهانه 
رفتار با اقلیت اویغور هدفش "بدنام کردن" تالش هاى چین 
در راستاى مبارزه با تروریسم بوده و یک دخالت شدید در 
امور داخلى چین به حســاب مى آید.او از آمریکا خواست 
دست از استفاده از مساله سین کیانگ براى مداخله در امور 
چین بردارد. همزمان مقامات محلى هنگ کنگ هم از آمریکا 
خواســتند از درگیرى داخلى مربوط به قوانین امنیت ملى 
جدید که چین آن را وضع خواهد کرد کنار بکشد.قرار است 

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سخنرانى مهمى را 
درباره اقداماتش علیه چین ایراد کند.

همچنین لیجیان به بیانیه مشــترك اخیر انگلیس، آمریکا، 
استرالیا و کانادا در انتقاد از چین از بابت قوانین امنیت ملى 
جدیدى که براى هنگ کنگ در نظر گرفته واکنش نشان داد.

این چهار کشور اخیرا در بیانیه مشترکى تصریح کردند،  این 
اقدام چین ناقض توافقنامه ســال 1984 چین و انگلیس در 
قبال هنگ کنگ بوده و آزادى ها را در این دولتشهر تهدید مى 
کند.این سخنگوى وزارت خارجه چین تصریح کرد، پکن با 
شــدیدا با این بیانیه مخالف است و به این چهار کشور از 
این بابت اعتراض خود را اعالم کرده اســت. او هشدار داد 
پکن حق دست زدن به اقدامات متقابل علیه انگلیس را در 
صورتى که این کشور تسهیالت براى اعطاى شهروندى به 

هنگ کنگى ها را در نظر بگیرد براى خود محفوظ مى داند.

پیشنهاد مرکز پژوهش هاى مجلس:

توسعه آزادراه ها، خطوط مترو و ابرپروژه هاى شهرى به تعویق بیافتد

پکن: نمى گذاریم آمریکا، سازمان ملل را گرو بگیرد


