
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

در بحبوحه بحران اقتصادى ناشــى از شیوع ویروس کرونا در اقصى نقاط جهان، 
صندوق بین المللى پول گزارش جدید چشــم انداز اقتصادى جهان را منتشــر و 
پیش بینى قبلى خود از نرخ رشــد اقتصادى کشورهاى مختلف جهان را به میزان 

قابل توجهى تعدیل کرد.
بــه گزارش جهان اقتصاد پایگاه خبرى اتاق ایران، صندوق بین المللى پول در میانه 
ماه آوریل (اواخر فروردین) جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادى جهان 
را در شــرایطى منتشر کرده است که بحران کرونا بر اقتصاد جهانى سایه افکنده و 
فعالیت هاى اقتصادى در بسیارى از کشورهاى جهان دچار اختالل جدى شده است.
در گزارش جدید صندوق بین المللى پول پیش بینى نرخ رشد اقتصادى جمهورى 
اســالمى ایران در مقایسه با گزارش قبلى به میزان چشمگیرى تعدیل شده است؛ 
اتفاقــى که البته براى اکثریت قریب به اتفاق کشــورهاى عضــو صندوق اعم از 

کشورهاى توسعه یافته، درحال توسعه و اقتصادهاى نوظهور نیز رخ داده است.
صنــدوق بین المللى پول در گزارش قبلى خود پیش بینى کرده بود که روند نزولى 
اقتصاد ایران -که در سال هاى 2018 و 2019 تحت تأثیر تحریم هاى یکجانبه آمریکا 
رشد منفى نسبتاً قابل توجهى را تجربه کرده بود- در سال 2020 متوقف خواهد شد. 
اما اکنون با توجه به اینکه اقتصاد ایران نیز مانند اقتصاد سایر کشورها جهان دچار 
اختالالت ناشــى از شیوع ویروس کرونا شده، صندوق بین المللى پول در گزارش 
جدید خود نرخ رشد اقتصادى ایران در سال 2020 را منفى 6 درصد پیش بینى کرده 
است. البته پیش بینى دیگر صندوق بین المللى پول این است که اقتصاد ایران در سال 

آینده میالدى 3,1 درصد رشد خواهد داشت.
اقتصاد ایران که در سال 2019 از لحاظ شاخص هاى کالن اقتصادى سال موفقى را 
سپرى نکرده بود، در سال هاى 2020 و 2021 نیز بر اساس گزارش جدید صندوق 
بین المللى پول شرایط دشوارى را پیش رو خواهد داشت. صندوق بین المللى پول 
نرخ تورم ایران در ســال جارى و ســال آینده میالدى را به ترتیب 34,2 و 33,5 
درصد پیش بینى کرده اســت؛ ارقامى که اگرچه در مقایسه با تورم 41,1 درصدى 
در سال 2019 کاهش محسوسى نشان مى دهند اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب 

فاصله زیادى دارند.

بر اساس پیش بینى صندوق بین المللى پول، نرخ بیکارى در ایران در سال جارى و 
ســال آینده میالدى روندى صعودى را خواهد پیمود و به ترتیب به 16,3 و 16,7 
درصد خواهد رسید. برآورد اولیه صندوق بین المللى پول حاکى از این است که در 
ســال 2019 نرخ بیکارى در ایران 16,1 درصد بوده است. عالوه بر این، صندوق 
بین المللى پول کسرى حســاب جارى ایران در سال جارى میالدى را معادل 4,1 

درصد تولید ناخالص داخلى کشور پیش بینى کرده است که این رقم در سال آینده 
میالدى احتماالً به 3,4 درصد تولید ناخالص داخلى خواهد رسید. کسرى حساب 
جارى ایران در ســال گذشته میالدى تنها 0,1 تولید ناخالص داخلى کشور بوده و 
به طور کلى طى دهه هاى اخیر نیز ایران به ندرت با کســرى حساب جارى مواجه 

بوده است.
دیگر کشورهاى منطقه خاورمیانه و آسیاى مرکزى (بر اساس طبقه بندى منطقه اى 
صندوق بین المللى پول) نیز همچون ایران انتظار ســال سختى را دارند. صندوق 
بین المللى پول نرخ رشــد اقتصادى کشــورهاى صادرکننده و واردکننده نفت در 
ایــن منطقه را براى ســال جاى میالدى به ترتیب منفــى 2,8 درصد و منفى 0,8 
درصد پیش بینى کرده است. در واقع کشورهاى نفت خیز منطقه عالوه بر مشکالت 
اقتصادى مســتقیم ناشى از شــیوع کرونا، از کاهش قیمت جهانى نفت –که البته 
یکــى از عوامل آن کاهش تقاضاى جهانى نفت به دلیل بحران کرونا اســت- نیز 
متضرر خواهند شد. کمتر از سه ماه قبل وقتى صندوق بین المللى پول اولین گزارش 
چشم انداز اقتصادى جهان را در سال جدید منتشر کرد، فاز نخست توافق تجارى 
بین آمریکا و چین به امضاى ســران دو کشور رسیده بود، احتمال برگزیت بدون 
توافق (برگزیت سخت) به میزان چشمگیرى کاهش یافته بود و حمایت بانک هاى 
مرکزى در اقتصادهاى مهم جهان از رشد اقتصادى در قالب اتخاذ سیاست هاى پولى 
متناســب با شرایط موجود ادامه داشت. در آن زمان صندوق بین المللى پول اعالم 
کرد که با توجه به تحوالت جدید، نشانه هایى مبنى بر اینکه اقتصاد جهانى حداقل 
به طور موقت به ثبات رسیده و با نرخى ولو پایین تر از قبل به رشد خود ادامه مى دهد 

را مى توان مشاهده کرد.
اما اکنون شرایط اقتصاد جهانى به حدى تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته است که 
صندوق بین المللى پول مجبور به تعدیل بیش از 6 درصدى پیش بینى خود از نرخ 
رشد تولید ناخالص جهان شده است. صندوق بین المللى پول که در گزارش قبلى 
نرخ رشــد تولید ناخالص جهان در سال 2020 را 3,3 درصد پیش بینى کرده بود، 
در گزارش جدید خود این رقم را به منفى 3 درصد تعدیل کرده اســت. بر اساس 
این گزارش، اقتصادهاى پیشــرفته جهان در سال جارى به طور متوسط 6,1 درصد 
کوچکتر خواهند شد و متوسط نرخ رشد اقتصادهاى نوظهور و درحال توسعه نیز 

منفى 1 درصد خواهد بود. 

جامعه صنفى روزهاى ســختى را پشت سرمى گذارد و 
در حالى که براى گــذر از این دوران نیازمند همدلى و 
وحدت است، اما متاســفانه بعضى رفتارها نشان دهنده 
این است که برخى نه تنها شرایط را درك نکرده و نشانه 
اى از همدلى و وحدت ندارنــد که حتى جوانمردى و 

مروت را از خود دور کرده اند.
به گزارش خبرنــگار جهان اقتصــاد، آخرین روزهاى 
هفته گذشته، اتحادیه مشاوران امالك کرج شاهد اتفاقى 
عجیب بود کــه بهت و حیرت جامعه صنفى را به دنبال 

داشته است.
محمد مهرزاد نایب رییس اول اتحادیه مشــاوران امالك 

کرج در محل این اتحادیه و توســط محمدرضا سعیدى 
بازرس اتحادیه مورد ضرب و شــتم قرار گرفت و بدن 

وى از چند ناحیه دچار جراحات جدى شد.
این اتفاق در حالى رقم خــورد که مهرزاد به عنوان نفر 
دوم اتحادیه یکــى از کارمندان اتحادیه را به دلیل اینکه 
در ســاعت ادارى محل کار خــود را بدون هماهنگى با 
مدیریت اتحادیه ترك کرده بود مورد بازخواست قرارداد.
در حالــى که نایب رییــس اول اتحادیه وظیفه خود در 
قبال پرســنل اتحادیه را انجام داده و خواستار توجه وى 
به قانون و تعهد به انجام وظیفه بوده، اما متاســفانه این 
انجام وظیفه تبعات ســنگینى به دنبال داشته است. ماجرا 
از انجا آغاز شــد که یکى از پرسنل خانم اتحادیه بدون 
هماهنگى و داشتن مرخصى یا ماموریت محل اتحادیه را 

ترك و پس از ساعاتى بازمى گردد.

وى پس از بازگشت از ســوى نایب رییس اتحادیه که 
متوجه خــروج غیرقانونى وى از محل کار شــده بود، 
توبیــخ و مورد بازخواســت قرار مى گیــرد. پس از آن 
بازرس اتحادیه که بر اســاس اساسنامه اتحادیه وظایف 
مشــخصى دارد، به دلیل یا دالیلى که هنوز مشــخص 
نشده، در حمایت از کارمند خطاکار نایب رییس اتحادیه 
را مورد اهانت و فحاشــى قرار داده و پس از آن اقدام به 
ضرب و شــتم و مجروح کردن محمد مهرزاد مى کند که 
با مداخله افراد حاضــر در اتحادیه وى متوقف و نایب 
رییس اتحادیه بــراى درمان به یکــى از مراکز درمانى 

شهرستان کرج منتقل مى شود.
منابع آگاه استخدام کارمند مذکور را غیرفانونى و بدون 
اخذ مجوزهاى الزم اعالم کرده و دلیل ان را نسبت وى 
با یکى از مســوالن برکنار شده سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان البرز اعالم کرده اند
گفتنى اســت، محمد مهرزاد عالوه بر فعالیت صنفى و 
نائب رئیســى اتحادیه، رئیس کمیســیون آموزش اتاق 
اصناف کــرج بــوده و دو دوره عضویت در شــوراى 
اســالمى محمد شــهر کرج را در کارنامه داشته و نایب 

رییس کنونى این شورا مى باشد.
اگرچه مهرزاد در خصــوص این رفتار غیراخالقى و به 
دور از شــأن جامعه صنفى به مراجع قانونى شــکایت 
کرده اســت، اما خانواده اصناف چشــم انتظار اســت تا  
مســؤالن جامعه صنفى استان و کشــور به این موضوع 
ورود کــرده و با برخورد جدى بــا فردخاطى عالوه بر 
تنبیه وى، حیثیت آســیب دیده اصناف را احیاء کرده و 
انزجار جامعه صنفى از اینگونه رفتارهایا خشــونت آمیز 

را اعالم کنند.

خانواده اصناف چشم انتظار برخورد مدیران ارشد جامعه صنفى 

بهت جامعه صنفى از رفتار خشونت آمیز بازرس یک اتحادیه

صندوق بین المللى پول پیش بینى کرد
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گمرك اعالم کرد:
صادرات روزانه 2 هزار کامیون کاال از ایران به عراق

گمرك ایران اعالم کرد روزانه بیش از دو هزار کامیون کاال به کشور عراق صادر مى شود.
روح اله  لطیفى، سخنگوى گمرك ایران گفت : با بسته شدن مرز هاى بخش غربى عراق، صادرات 
کاالهاى ایرانى به عراق از منطقه اقلیم افزایش چشمگیرى داشته، به گونه اى که بیش از دو هزار 
کامیون، کاالهاى ایرانى را هر روز به مرز رســانده و همین تعداد کامیون عراقى، کاالها را از مرز 

تحویل گرفته و به مقاصد تجارى کاال در این کشور منتقل مى کنند.
وى افزود: طى روز گذشته دو هزار و 270 دستگاه کامیون با انجام تشریفات گمرکى در مرزهاى 
باشماق، تمرچین و پرویزخان کاالهاى ایرانى را به روش ترانشیپ منت تحویل کامیون هاى عراقى 

دادند تا به مقاصد مد نظر تجار در عراق تحویل شود.
طى یک روز گمرك پرویزخان با  847 کامیون کاالى صادراتى  و 27 تانکر سوخت بیشترین میزان 
فعالیت را داشته و پس از آن گمرك باشماق مریوان با 720 کامیون کاالى صادراتى و 35 تانکر 

سوخت صادراتى و  گمرك تمرچین پیرانشهر با 641 کامیون صادراتى قرار دارند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد:
سازمان امور مالیاتى، اهرمى براى تحقق اقتصاد هوشمند

وزیر امور اقتصادى و دارایى هوشمندسازى نظام مالیاتى را به عنوان یکى از برنامه هاى مهم این 
وزارتخانه اعالم کرد و گفت: سازمان امور مالیاتى باید با تسریع در هوشمندسازى نظام مالیاتى، 

اهرمى براى تحقق اقتصاد هوشمند شود.
به گزارش شــادا، فرهاد دژپسند با حضور در جمع مدیران نظام مالیاتى در محل این سازمان و 
در ارتباط با مدیران کل امور مالیاتى استان ها از طریق ویدئو کنفرانس، اظهار داشت: ابزار مالیات 
عالوه بر تامین مالى دولت، اهداف دیگرى چون تحقق عدالت درآمدى و رشد و توسعه کشور، 
عدالت منطقه اى و توسعه مناطق محروم، عدالت بخشى و توسعه بخش کشاورزى و بنگاه هاى 

دانش بنیان را دنبال مى کند.
وى ضمن تقدیر از تالش هاى صورت گرفته براى تحقق 102 درصدى درآمدهاى مالیاتى در سال 
1398 افزود: این آمار نشانگر رشد 33 درصدى وصولى این درآمدها نسبت به سال ماقبل آن بود و 
مى توان این حرکت را به عنوان یک رکورد مناسب قلمداد کرد،  امید است با توسعه دانش، اراده و 

جدیت همکاران، در سال جارى نیز شاهد ثبت رکوردى دیگر در این زمینه باشیم.
وزیر امور اقتصادى و دارایى با یادآورى این که امســال ســال «جهش تولید» اســت، گفت: 
جهت گیرى سیاست هاى مالیاتى باید در راستاى «جهش تولید» باشد؛ بدین معنا که سیاست هاى 
مالیاتى به نحوى تنطیم شود که فعاالن اقتصادى و کسب و کارهاى مولد به سمت تولید بیشتر 
پیش بروند و نقدینگى موجود در اقتصاد کشور به سمت تامین مالى تولید و سرمایه گذارى در 

اجراى طرح هاى مولد هدایت شود.
دژپسند با تاکید بر سیاست وصول مالیات با رعایت اصول، بر ضرورت رعایت حال مودیان مالیاتى 

در شرایط کرونایى کشور تا کید کرد.
وى در ادامه گفت: اقدامات خوبى براى حمایت مالیاتى از فعاالن اقتصادى و کسب و کارهایى 
که از شیوع بیمارى کرونا متأثر شده اند انجام گرفت که این روند باید با پایش دقیق شرایط آنها، 

به نحو مقتضى تداوم یابد.
وزیر امور اقتصادى و دارایى تســریع در هوشمندســازى نظام مالیاتى را مهم دانست و افزود:با 
هوشمند شدن آن، نه تنها فعالیت فعاالن اقتصادى و مودیان مالیاتى شفاف مى شود، بلکه از طریق 
کاه هزینه هاى تولید سود فعاالن اقتصادى افزایش مى یابد و این موضوع خود به معناى منبعى جدید 

براى درآمد مالیاتى بیشتر تلقى مى شود.
دژپســند تاکید کرد: در شرایطى که کشور با محدودیت هاى مختلف از طرف دشمنان از جمله 
تحریم هاى اقتصادى رو به رو است، توفیق نظام مالیاتى در تحقق اهداف مالیاتى نشانه روشنى از 
سیاست ها و تدابیر مناسب اتخاذ شده و تالش هاى موفق همکاران مجموعه نظام مالیاتى کشور 
است. وى  افزود: یکى از این تدابیر، بخشودگى جرایم قابل بخشش مالیاتى بود که در نتیجه آن، 

حدود 10 هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتى به حیطه وصول درآمد.
وزیر اقتصاد بر مد نظر قرار دادن ابتکارات مربوط به هوشمند سازى نظام مالیاتى در اجراى قانون 
پایانه هاى فروشگاهى توسط سازمان امور مالیاتى، تاکید کرد و از ابتکار اتصال صندوق هاى مکانیزه 
فروش به شبکه بانکى و محاسبه دقیق مالیات مربوط و واریز سریع آن به حساب خزانه دولت به 

عنوان یک نمونه یاد کرد.

یک کارشناس اقتصادى گفت: نبض اقتصاد دنیا پس از ویروس کرونا از آن شورهایى است که 
تاب آورى اقتصادى آنها بیشتر از سایر کشورها باشد.

وحید میرزائى در گفت و گو با خبرنگار جهان اقتصاد، اظهار داشت: تاثیرات اقتصادى ویروس 
کرونا و کاهش شاخص هاى مالى، اگر چه یک مسئله جهانى است ولى مبارزه با آن، ملى و 
براساس تصمیمات سرزمینى است بر همین اساس کشورهایى مى توانند در دنیاى پسا کرونا، 
خود را از لحاظ اقتصادى ترمیم و حتى توسعه دهند که تاب آورى بیشترى نسبت به نوسانات 

داشته باشند.
وى تصریح کرد: درحال حاضر عناصرى نظیر قیمت جهانى نفت، شاخص بورس هاى مطرح 
دنیا و وضعیت شــرکت هاى چند ملیتى، گواه رشد و یا افت اقتصاد جهانى را مشخص مى 
کند درحالى که همه این عناصر باتوجه به کاهش تردد، بسته شدن خطوط حمل و نقل و خود 
قرنطینگى باعث کاهش تقاضا در جهان و بیکارى هاى گسترده و نیمه تعطیل شدن شرکت ها 
و کمپانى هاى بزرگ اقتصادى شده است و این عصر یخبندان اقتصادى بسیارى از کارشناسان 

را برآن داشته تا بحران پسا کرونا را بزرگتر از بحران اقتصادى سالهاى 2007 تا 2008 بدانند.
وى ادامه داد: در شــرایطى که شــرکت هاى بزرگ به دلیل هزینه هاى جارى سرسام آور و 
البته کاهش تقاضا به زودى مجبور به کاهش نیروى انسانى خود هستند دولت ها را در برابر 
آشوب ها و اعتراضات گسترده  کارگرى قرار خواهد داد که این امر باعث مشکالت اساسى 

در کشورهاى صنعتى خواهد شد.
میرزائى اضافه کرد: بى تردید هیچ یک از مولفه هاى ارزیابى در فضاى اقتصادى پساکرونا نشان 
از رشد و شکوفایى نیست ولى مى توان پیشبینى کرد که دولت ها و کشورهایى مى توانند در 
این کارزار موفق باشند که بنگاه هاى اقتصادى آنها نسبت به نوسانات و تغییرات تاب آورى 
بیشترى داشته باشند. این کارشناس اقتصادى گفت: محدودیت و تنگناهاى ده هایى اخیر و 
البته تحریم هاى شدید بانکى، نفتى، صنعتى، دارویى و غذایى ایران در 6 ساله گذشته باعث 
شده تا شرکت ها و بانک ها، بنگاه هایى اقتصادى و حتى خطوط هوایى و کشتیرانى ایران، 
اقدام به فعالیت هاى مبتکرانه در خروج از بحران را داشته باشند به طورى که مى توان با تکیه 

بر مولفه هاى پیش رو پیش بینى کرد که تاب آورى بنگاه هاى اقتصادى ایرانى بیش از سایر 
کشورهاى منطقه و حتى فرا منطقه باشد. وى با بیان اینکه تاب آورى در اقدامات خالقانه و 
چریکى خالصه مى شود، افزود: پیش از اینکه مرزها به دلیل ویروس کرونا بسته شود کشورما  
با وجود تحریم ها به شکل نرم، درها را به روى خود بسته مى دید ولى فعاالن اقتصادى با تغییر 
استراتژى و تکیه بر توان داخلى شکل مترقى از پیشرفت را تجربه کردند به همین دلیل است 
که وقتى خبر بسته شدن مرزها و بحران جهانى اقتصاد مطرح مى شود بورس ایران بى توجه به 
اتفاقات فرا مرزى روز به روز رکورد مى زند، تقاضا براى خرید همچنان وجود دارد و نوروز 
با کمى محدودیت ولى بدون حاشیه برگزار مى شود. وحید میرزائى خاطر نشان کرد: برخالف 
برخى از کارشناسان که معتقدند ایران در طوفان اقتصادى پسا کرونا روند افول را تجربه خواهد 
کرد، معتقدم تاب آورى مردم، دولت و بنگاه هاى اقتصادى کشور بیش از اتفاقات اخیر است 
و روند عرضه و تقاضا و فعالیت هاى کسب و کار پرفروغ تر از قبل از سر گرفته خواهد شد.

یک کارشناس اقتصادى مطرح کرد:

رشد اقتصاد ایران در دوران پسا کرونا با تکیه بر توان داخلى

محمد الهوتى، با اشــاره به الزام استمرار و تداوم صادرات 
تاکید دارد که مقامات دولتى و بخش خصوصى باید تالش 
خود را بر بازگشایى مرزها ولو به شیوه هاى جدید و کم خطر 
از نظر انتقال بیمارى، و هم چنین بازارگشایى در کشورهاى 

مختلف متمرکز کنند.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبرى اتاق تهران، 
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران 
 مى گویــد که نهادهایى چون معاونت اقتصادى وزارت امور 
خارجه، سازمان توســعه تجارت، رایزن ها و سفارتخانه ها 
دربازارهاى صادراتى باید به ســرعت بــه دنبال رفع موانع 
صادراتى ناشى از شیوع کرونا و نیز بازگشایى مرزها باشند تا 
صادرات و ارزآورى، دست کم از اردیبهشت ماه روند عادى 

به خود بگیرد.
محمد الهوتى به آمار تجارت خارجى کشور در سال گذشته 
اشــاره کرد و گفت: آمار 12 ماهه تجارت خارجى در سال 
1398 بیانگر صادرات به ارزش 41 میلیارد و 370 میلیون دالر 
است که در مقایسه با سال 1397 از نظر ارزش 7 درصد رشد 
منفى داشته از نظر وزنى نیز 14 درصد رشد مثبت را تجربه 

کرده اســت این ارقام، شاید از نظر آمارى و تصویرى این را 
به ما القا کند که کشور از منظر ارزآورى با کاهش مواجه شده 
اما واقعیت این اســت که از 22 فروردین ماه سال 1397 که 
موضوع تعهد ارزى و پیمان ســپارى در دولت مطرح و رفع 
تعهد ارزى تبدیل به یک قانون شــد، قیمت هاى غیرواقعى 
پایه صادراتى مورد انتقاد جدى صادرکنندگان بود و البته این 
یک انتقاد به حق بــود. براى مثال، کاالیى که در گمرك یک 
دالر قیمت گذارى  مى شد، در بازارهاى هدف صادراتى قیمتى 
معادل30 تا 50 سنت داشت. بر همین اساس بود که معاون 
اول رئیس جمهورى نیز در بخشنامه 22 فروردین ماه خود در 
همان سال تاکید کرد که قیمت پایه صادراتى کاالها باید هر 

دو ماه یک بار به روز رسانى شود.
او با بیان اینکه از نیمه دوم سال 1397 تا نیمه دوم سال 1398 
تقریبــا همه قیمت هاى پایه صادراتى مــورد بازنگرى قرار 
گرفت، افزود: به طور میانگین 35 درصد کاهش ارزش پایه 
صادراتى به وقوع پیوســت. بنابراین، اگر این اعداد و ارقام 
را مدنظر قرار دهیم نه تنها کاهشــى در ارزش صادرات رخ 
نداده است بلکه 14 درصد رشد وزنى نیز نشان دهنده افزایش 
حجم تجارت خارجى کشور و افزایش صادرات است. این 
رشد در شرایطى که سخت ترین تحریم هاى تاریخ بر ایران 
تحمیل شده به این معناست که صادرات در بدترین شرایط 

هم رشد داشته است.
الهوتى ادامه داد: در ســال 1398 به واسطه وجود تحریم ها، 
فروش نفت، براى دولت بسیار کاهش پیدا کرد و باز به دلیل 
تحریم هاى ظالمانه، منابع فروش نفت یا به چرخه اقتصادى 
کشور بازنگشت یا دست کم بخشى از آن بازگشت. بنابراین، 
بخش بزرگــى از منابع مورد نیــاز ارزى از محل صادرات 
غیرنفتى تامین شد و بدین ترتیب، یکى از اهداف چند ساله 
کشور که قطع وابستگى به نفت بود، حدود 70 الى 80 درصد 

محقق شد.
او سپس با اشاره به آمار واردات در سال 1398 گفت: ارزش 
واردات در سال گذشته معادل 43 میلیارد و 735 میلیون دالر 
برآورد شــده است که از نظر ارزش یک درصد رشد داشته 
و از نظر وزنى نیز 9 درصد رشــد نشان  مى دهد. از آنجا که 
واردات ما شــامل ماشــین آالت و کاالهاى واسطه اى تولید 
اســت و به رغم آنکه تراز تجارى کشور حدود 2,5 میلیارد 
دالر منفى اســت، اما این واردات در خدمت تولید بوده. با 
توجه به شــرایط حاکم بر اقتصاد ایران، عملکرد صادرات و 
صادرکنندگان عملکرد قابل دفاعى بوده و اگر در یک ماه پایان 
سال 1398 و در فروردین امسال، اتفاقات کرونایى رخ نداده 
بود تراز تجارى حداقل کمتر از این منفى شــده یا دست کم 

سر به سر  مى شد.
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