
رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ صفر درصد اندازه گیری 
شد.به گزارش ایســنا به نقل از نیویورک تایمز، مرکز آمار آلمان در گزارشی 
اعالم کرد بزرگ ترین اقتصاد اروپا در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ هیچ رشدی 
نداشته است که این رشد، ضعیف ترین رشــد اقتصادی آلمان در طول هفت 
سال اخیر محسوب می شود. هم چنین در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز 
رشد اقتصادی ۰.۴ درصد اندازه گیری شده که ۰.۲ درصد کمتر از رشد مشابه 
منتهی به دوره قبل بوده است. هر چند این مرکز از ذکر دلیل این کاهش رشد 
محسوس خودداری کرده اما به نظر می رسد بخشــی از این کاهش متاثر از 

ریسک های تجاری بوده است.روزی کالتروف، کارشناس مسائل اقتصادی اروپا 
در موسسه " آکسفورد اکونومیکس" گفت: پیامدهای ویروس کرونا بر زنجیره 

تامین جهانی احتماال روی عملکرد منطقه یورو و آلمان نیز موثر خواهد بود.
آلمان به عنوان سومین صادر کننده بزرگ در جهان تحت تاثیر جنگ تجاری 
و شــیوع ویروس کرونا با کاهش شــدید تقاضای وارداتی مواجه شده است. 
۲۰ درصد رشــد اقتصادی آلمان بر عهده بخش تولید اســت که در مقایسه 
با بسیاری از کشــورهای توسعه یافته سهم باالیی محســوب می شود: تنها 
۹ درصد رشد اقتصادی انگلیس و ۱۰ درصد رشــد اقتصادی آمریکا مربوط 

به رشــد بخش تولید اســت.اندرو کنینگهام، تحلیلگر موسســه " کپیتال 
اکونومیکس" گفت: این احتمــال وجود دارد که رکــود اقتصادی آلمان در 
نیمه نخست امسال نیز ادامه داشته باشد. ادامه روند اخالل در زنجیره تامین 
از طرف چین پیامدهای زیادی خواهد داشــت.اخیرا آمریــکا تهدید کرده 
اســت تعرفه بر روی واردات محصوالت آلمانی را به ۲۵ درصد افزایش دهد 
و این تهدید در صورت عملی شــدن دارای پیامدهای زیــادی برای اقتصاد 
آلمان خواهد بود چــرا که آلمان بزرگ ترین صادرکننــده اروپایی به آمریکا 
محسوب می شود.آلمان یک سوم کل حجم تولیدات ناخالص داخلی منطقه 

یورو را در اختیار دارد اما سال گذشته رشد اقتصادی بسیار ضعیفی را تجربه 
کرد. افزایش مناقشــات تجاری بین آمریکا و چین، تهدیــد آمریکا به وضع 
تعرفه بر واردات محصوالت اروپایی و مســاله برگزیت از جمله دالیل اصلی 
کاهش رشــد اقتصادی آلمان در ســال گذشته عنوان شــده است.متوسط 
رشــد اقتصادی آلمان در بــازه زمانی ۱۹۷۱ تا ۲۰۱۹ معــادل ۱.۹۹ درصد 
بوده است که باالترین رقم ثبت شــده مربوط به رشد ۷.۲ درصدی سه ماهه 
 نخست ســال ۱۹۷۳ و کمترین رشد نیز رشــد منفی ۶.۹ درصدی سه ماهه

 نخست سال ۲۰۰۹ بوده است.

عرضه گوشت منجمد ۳۸ هزار تومانی از فردامدیر کل امور هماهنگی اقتصادی 
استانداری تهران از عرضه گوشت منجمد وارداتی به قیمت هر کیلو ۳۸ هزار 

تومان از فردا در سطح بازار استان تهران خبر داد.
علیرضا قاســمی فرزاد در گفت وگو با ایسنا، در تشریح عرضه گوشت منجمد 
از فردا در سطح بازار اســتان تهران گفت: با توجه به اتفاقات روزهای گذشته 
در بازار عرضه گوشت گوسنفدی، شاهد افزایش غیر منطقی بودیم که پس از 
بررسی های انجام شده اعالم شــد با توجه به موضوع شیوع ویروس کرونا در 

کشــور صادرات آالیش خوراکی دام همانند جگر، کله پاچه و ... متوقف شده 
بر همین اساس شاهد افزایش قیمت گوشت هســتیم.وی افزود: با توجه به 
هماهنگی های انجام شده توسط سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان تهران 
و همچنین پشتیبانی امور دام از فردا گوشت گوساله منجمد وارداتی با هدف 
کاهش قیمت گوشت قرمز از طریق شبکه های توزیع همچون فروشگاه های 
زنجیره ای، میادین میوه و تره بار ، تعاونی ها و اصناف آغاز خواهد شد.قاسمی 
فرزاد تاکید کرد: تمامی افرادی که دارای پروانه کسب و فعالیت هستند و امکان 

نگهداری و عرضه گوشت منجمد را دارند می توانند با مراجعه به امور دام استان 
تهران به هر میزان که می خواهند برای توزیع، این گوشت را تهیه کنند.

مدیر کل امور هماهنگی اقتصادی اســتانداری تهــران در بخش دیگری از 
صحبت های خود با تاکید بر این که گوشــت منجمد وارداتی از فردا با قیمت 
۳۸ هزار تومان عرضه خواهد شد افزود: امیدواریم شهروندان با در نظر گرفتن 
شرایط تنها به مقدار نیاز خود نسبت به خرید گوشــت قرمز اقدام کنند. بی 
تردید افزایش حجم تقاضا و خرید توسط شهروندان باعث فرصت طلبی افراد 

سودجو و افزایش قیمت می شود.وی تاکید کرد: البته در انبارها به میزان کافی 
و براساس تقاضای شهروندان اقالم مورد نیاز دپو شده ولی شهروندان نیز در این 
شرایط باید همکاری الزم را داشته باشند و فرصت را برای افراد سودجو ایجاد 
نکنند. مجموعه بازرسی اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی نیز به صورت ویژه 
بر عرضه این گوشت منجمد در بازار نظارت خواهد کرد تا به دست شهروندان 
برسد. امیدواریم با عرضه این گوشت بخشی از تقاضا در بازار پوشش داده شود 

و شاهد تعادل در قیمت باشیم.

شــورای هماهنگی بانک ها اعالم کرد: از شنبه آینده به 
مدت یک هفته، باجه عصر بانک های کل کشور تعطیل 
و ساعت کاری روزانه استان های درگیر با بیماری کرونا 
نیز با مصوبات اســتانداری هماهنگ می شود.به گزارش 
دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها، در جلسه فوق العاده 
شورای هماهنگی بانک ها که امروز و با دستور پیشگیری 
از شیوع بیماری کرونا در شبکه بانکی کشور برگزار شد، 
اعضای جلسه تصمیم های ویژه ای را به منظور مقابله با 
این بیماری اتخاذ کردند.مدیران عامل عضو شــورا ابتدا 
با ارائه گزارشــی از وضعیت شــعب و بیان دغدغه های 
کارکنان خود، بر لــزوم به کارگیــری حداکثر امکانات 
برای جلوگیری از شیوع این بیماری تأکید کردند.رئیس 
شورای هماهنگی بانک ها نیز در این نشست با بیان این 

که کارکنان بانک ها در معرض انواع آســیب ها هستند، 
گفت: اکنون شعب بانک ها محل مراجعه عموم مردم است 
و از این رو باید حداکثر همکاری برای ضدعفونی کردن و 
جلوگیری از شیوع بیماری در شعب انجام شود. محمدرضا 
حسین زاده از عموم مردم درخواست کرد در روزهایی که 
بیماری کرونا شایع شده است، تا حد امکان از حضور در 
شعب خودداری کرده و از ابزارهای بانکداری الکترونیکی 
و بانکداری دیجیتال امور خود را مدیریت کنند.مدیران 
عامل بانک ها، پیاده سازی روش های آموزشی جلوگیری 
از شــیوع و روش های مقابله با بیماری کرونا در شعب از 
طریق انتشار بروشــور و نمایش فیلم در واحدهای بانک 
را مورد تأکید قرار داده و خاطرنشان کردند: نباید اجازه 
دهیم این بیماری، ســالمتی کارکنان و مشتریان را به 

خطر بیندازد، بلکه باید با رعایت هشدارهای پزشکان و 
مسئوالن بهداشتی کشور، چالش پیش آمده را به سرعت 
پشت سر بگذاریم.به گزارش ایرنا، ویروس کرونا که تحت 
عنوان رسمی »کووید-۱۹« از ۱۲ دسامبر سال گذشته 
میالدی )دی ماه( در اســتان هوبی چین شــیوع یافت؛ 
تاکنون ۷۵ هزار نفر را در این کشور مبتال و جان ۲ هزار و 
۷۰۱ نفر را گرفته است. ۲۷ هزار و ۶۹۱ نفر درمان شده 
اند.ایران بعد از چین دومین آمار فوت در اثر ابتال به این 
بیماری را در جهان به خود اختصاص داده اســت که به 
گفته کیانــوش جهانپور، رئیس مرکــز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
شــمار مبتالیان به ۶۱ نفر و تلفات ناشی از آن نیز به ۱۲ 

نفر رسیده است.

رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت از کشف ۱۴ 
هزار ماسک احتکار شده در غرب پایتخت و دستگیری دو متهم 
خبر داد.سرهنگ" سعید راستی" گفت: در پی شیوع ویروس 
کرونا و دریافت خبری مبنی بر احتکار مقادیر زیادی ماســک 
توسط دو فرد در انباری حوالی شهریار، موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار ماموران مرکز عملیات پلیس امنیت پایتخت قرار 
گرفت.وی افزود: با انجام اقدامات پلیسی و مشخص شد، این افراد 
با سوء استفاده از شرایط موجود جامعه و فشار روانی ایجاد شده در 
سطح شهر، مقادیر قابل توجهی از ماسک های فیلتردار و معمولی 
در انباری در حوالی شهریار دپو و قصد سوداگری در بازار ماسک 
و عرضه آن با قیمت چند برابر به داروخانه ها و افراد متقاضی در 
روزهای پیش رو دارند.این مقام انتظامی ادامه داد: با شناسایی 

محل انبار ماسک های احتکار شــده و اعالم به مرجع قضائی، 
ماموران عملیات این مرکز، موفق شدند در یک عملیات هماهنگ 
هر دو متهم را دستگیر و تعداد ۱۴هزار ماسک احتکار شده کشف 
کردند.سرهنگ راستی افزود: متهمان در تحقیقات تکمیلی به 
اتهام خود اعتراف و اظهار داشتند، ماسک های کشف شده را به 
قیمت ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال از تهران خریداری کرده 
اند و قصد داشتند با سودی سرشار در شهرستان های شهریار و 
اسالمشهر به فروش برسانند.رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت 
عمومی تهران بزرگ در خاتمه با بیان اینکه متهمان به مراجع 
قضائی معرفی شدند و انبار آنها نیز با دستور قضائی پلمب شد، 
خاطر نشــان کرد: تالش پلیس برای شناسایی عامالن احتکار 

ماسک ها در تهران ادامه دارد.

۶۹۴ هزار فقره چک به ارزش حدود ۱۱۲ هـــزار میلیارد 
ریال در دی ماه ۱۳۹۸ در کل کشور برگشت خورد که نشان 
می دهد ۸.۲ درصد از تعداد و ۱۰.۱ درصد از مبلغ چک های 
صادره، نقد نشده است.بررسی ها نشان می دهد که میزان 
چک های برگشتی نسبت به آذرماه از نظر تعداد ۳.۹ درصد و 
از نظر ارزش ۷.۷ درصد رشد داشته است.براساس تازه ترین 
آمار بانک مرکزی، درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت 
داده شــده در آذرماه ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۸.۳ درصد و 
۱۰.۵ درصد و در دی ماه سال ۱۳۹۷ به ترتیب معادل ۱۰.۶ 
درصد و ۱۱.۹ درصد بوده اســت. در استان تهران در دوره 
مورد بررسی حدود ۲۰۵ هزار فقره چک به ارزشی بـیش 
از ۵۰ هزار میلیارد ریال برگشت خورد که از نظر تعداد ۷.۴ 

درصد و از نظر ارزش ۸.۸ درصد از کل چک های مبادله ای 
بوده است.حدود هشت میلیون و ۴۰۰ فقره چک به ارزشی 
حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومــان در دی ماه ۱۳۹۸ در کل 
کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتیب ۴.۸ درصد و ۱۲.۴ درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین حدود هفت میلیــون و ۷۰۰ هزار فقره چک به 
ارزش بـیش از ۹۹ هـزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۸ 
در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتیب ۴.۹ درصد و ۱۲.۹ درصد افزایش نشــان 
می دهد.بررسی ها نشــان می دهد که ۹۱.۸ درصد تعداد 
چک های مبادله شده و همچنین ۸۹.۹ درصد مبلغ چک 

های مبادله شده، وصول شده است.

چهارمیــن مرحله کمک معیشــتی، شــنبه ۱۰ 
اسفند ۹۸ به حســاب سرپرســتان خانوار واریز 
می شود.به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین مرحله 
کمک معیشتی، ساعت ۲۴ شــنبه ۱۰ اسفندماه، 
طبق بعد خانوار به حســاب سرپرســتان خانوار 
واریز می شــود.مطابق با اعالم ســازمان برنامه و 
بودجه، در ایــن مرحله تعداد ۲۸۶ هــزار و ۱۴۹ 
خانوار جدید که درخواستشان مورد بررسی مجدد 
قرار گرفته و تایید شــده به فهرســت خانوارهای 
دریافت کننده اضافه و یارانه هــر ۴ مرحله را یک 
جا دریافــت خواهند کرد.همچنیــن طبق گفته 
میرزایی، ســخنگوی ستاد شناســایی مشموالن 

طرح حمایت معیشــتی، در صورتی که سرپرست 
خانوار مشــمول یارانه باشــد به نوزاد جدید هم 
 یارانه تعلق می گیرد و در غیر این صورت، یارانه به 

نوزاد جدید تعلق نمی گیرد.
گفتنی اســت؛ طرح کمک های معیشتی که برای 
جبران افزایــش نرخ بنزین در دســتور کار دولت 
قرار گرفت، به تناســب بعد افراد خانوار پرداخت 
می شــود؛ به گونه ای که برای خانوارهای تک نفره 
۵۵ هزار تومــان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، ســه 
نفره ۱۳۸ هــزار تومــان، چهارنفــره ۱۷۲ هزار 
 تومان و پنــج نفره و بیشــتر ۲۰۵ هــزار تومان 

واریز انجام می شود.

ارزش بیت کوین در معامالت امروز بیش از چهار درصد 
کاهش یافته اســت.به گزارش رویترز، پــس از آن که 
کشورهای بیشتری در خاورمیانه و اروپا از ثبت مبتالیان 
جدید به کرونا خبر دادند، ارزش بیت کوین و سایر ارزهای 
دیجیتالی کاهش یافت.   تاکنون بیش از ۸۱  هزار و ۱۲۰ 
مورد ابتال به کرونا گزارش شــده اســت که در این بین، 
۲۷۶۳ نفر جان خود را از دست داده اند. تاکنون در چین، 
ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ، تایلند، تایوان، 
مالزی، ایران، ایتالیا، اســترالیا، آلمــان، آمریکا، ویتنام، 
فرانســه، ماکائو، کانادا، امارات متحده، اتریش، الجزایر، 
کرواســی، ســوییس، رومانی، انگلیس، فیلیپین، هند، 
روسیه، اسپانیا، بلژیک، کامبوج، مصر، فنالند، اسرائیل، 
کویت، عمان، افغانستان، اسرائیل، لبنان، نپال، سریالنکا 

و سوئد گزارش شده اســت. پس از چین بیشترین آمار 
قربانیان مربوط به ایران با ۱۶ نفــر، کره جنوبی و ایتالیا 
با ۱۱ نفر و هنگ کنگ با دو نفر بوده است.از سوی دیگر 
شماری از قانون گذاران آمریکایی در کنگره این کشور با 
اشاره به پیشرفت سریع چین در حوزه ارزهای دیجیتالی 
از بانک مرکزی خواســته اند تا به کار بر روی مطالعات 
ارزهای دیجیتالی شدت بخشــد. جروم پاول در واکنش 
به این انتقادات گفته است که فدرال رزرو به طور جدی 
در تالش برای پشت سر گذاشتن چین در توسعه ارزهای 
دیجیتالی است. این مواضع پاول که اختالف قابل توجهی 
با اظهارات قبلی وی دارد باعــث افزایش تقاضای خرید 
ارزهای دیجیتالی شده اســت. پیش تر پاول گفته بود با 
توجه به موجود بودن ابزارهای متنوع پرداختی در آمریکا، 

در آینده نزدیک نیازی به توسعه ارزهای دیجیتالی وجود 
ندارد.بهای بیت کوین پس از آن که در هفته های اخیر 
تا ۱۰ هزار دالر نیز افزایــش یافته بود در معامالت امروز 
با ۴.۲۹ درصــد کاهش به ۹۱۷۲.۰۴ هزار  دالر رســید 
تا در یکی از کمترین سطوح ســه هفته اخیر قرار گیرد. 
نوسانات شــدید بیت کوین باعث شده است که بسیاری 
از افراد نسبت به ورود برای معامله این ارز احتیاط کنند؛ 
چرا که در بازه زمانی ژوئن تا دسامبر ۲۰۱۷ ارزش بیت 
کوین ۴۰۰ درصد افزایش یافت اما در بازه زمانی اکتبر تا 
دسامبر سال گذشته ارزش آن ۳۰ درصد کاهش یافت. 
بیت کوین اکنون حدود ۱.۵ برابر ارزش ابتدای امســال 
خود قیمت دارد و اختالف نظر بین مسیر قیمت آینده آن 

در بین تحلیلگران باال است.

اقتصاد آلمان   متوقف   شد

آغاز  عرضه گوشت  منجمد ۳۸ هزار تومانی

تعطیلی باجه عصر  بانک ها  در هفته آینده به علت شیوع کرونا

چهارمین مرحله کمک معیشتی شنبه  واریز می شود۱۰ درصد چک های بانکی برگشت خوردکشف ۱۴ هزار ماسک احتکارشده در تهران

کرونا   دامن بیت کوین را هم گرفت
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با  شیوع کرونا  درخواست  استفاده
 از  وبینار  افزایش  یافت

رشد ۱00 تا ۱50 درصدی  
درخواست  برگزاری 

جلسات آنالین

 شاخص بورس
 5۳0  هزار  واحدی  شد 
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سرمقاله

چشم انداز 
تورم  در سال 99

نرخ تــورم دلیلــی برای 
کاهــش رشــد اقتصادی 
اســت و ضرورت کنترل 
افزایش نرخ تورم در سال 
 آینده ضــرورت دارد. بودجه ســال آینده نیز 
می بایســت در همین راستا بســته شود. در 
شرایطی قرار داریم که بودجه در کشور بسیار 
بزرگ شده است و جنبه حمایتی از بنگاه های 
تولیدی را ندارد. همین موضوع موجب تحریک 
رشد تورم خواهد شد. در سال های اخیر میزان 

تورم بسیار باالتر

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

۳ادامه  د ر صفحه۳

۴

 سرگردانی مردم در کشاکش 
بخشنامه های دولتی  و  زیان  سرمایه گذاران

هزینه های کنسلی  
به مردم پرداخت  نمی شود

   مالیات 50  درصدی   از  تبلیغ 
شرکت های  ایرانی  بر  بستر  گوگل  تصویب  می شود؟

زمزمه   وضع  مالیات 
جدید  برای  آنالین ها

صرافی  ملی  روز  چهارشنبه  نرخ  فروش  دالر  را  به 15600 و یورو  را  به 16900 افزایش  داد

سیگنال    افزایش   قیمت   به   بازارها
صفحه2

صفحه۳

افزایش   تقاضای   هیجانی
کرونا    موجب    جهش    قیمت  ها    در   بازار   خرده فروشی   شد

ناهماهنگی دستگاه ها و سازمان ها در تمام بخش ها 
در کشور بیداد می کند. با آغاز شیوع ویروس کرونا در 
کشور شاهد کنسلی سفرها از طریق تمام روش های 
حمل و نقل هستیم. بلیط های قطار، هواپیما، اتوبوس 
و... در حال کنسل شدن اســت و بنا به گفته محمد 
اسالمی، وزیر راه و شهرســازی هیچ هزینه ای نباید 
بایت کنسلی بلیط ها از مردم و مسافران دریافت شود. 
اسالمی عصر پنجم اسفندماه اعالم کرد که در حوزه 
سفرهای هوایی و ریلی، هزینه کنسلی از مردم دریافت 
نشود و مردم اگر بلیتی تهیه کرده و می خواهند آن را 

کنسل کنند، راحت باشند...

هرچند پیش از این کسب و کارهای آنالین از مشکالت 
بسیاری ناالن بودند اما امیدوار به بهبود شرایط؛ اما به 
 نظر می رســد بهبودی که در کار نیست هیچ؛ شرایط 
بغرنج تر شــده است. این کســب و کارها هم اکنون با 
پیشــنهاد دیگری که به مجلس ارائه شده است، خود 
را در آســتانه خطر دیگری می بینند. قضیه از این قرار 
است که پیشنهاد دریافت مالیات از اشخاص حقیقی 
و حقوقی تبلیغ دهنده در سامانه های برخط خارجی 
همچون گوگل از سوی مرکز پژوهش های مجلس در 
کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مطرح شد. طبق پیشنهاد 

مرکز پژوهش های مجلس اشخاص ...



اقتصاد2
ایران وجهان

افتتاح شعبه سراب بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در استان آذربایجان شرقی

شعبه سراب بانک قرض الحسنه مهرایران با هدف 
بهبود شــبکه دسترسی شــعب و ارائه خدمات 
مطلوب به مشتریان در شهرستان سراب استان 
آذربایجان شــرقي و در محل جدید جانمایي و 
 افتتاح شــد. به گــزارش روابــط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، شعبه سراب با حضور سید 
رضا منافی آذر مدیرشعب استان آذربایجان شرقي، 
نماینده ولي فقیه در شهرستان سراب، فرماندار و 
شهردار سراب به همراه جمعي از مسئولین شهري، 
بازاریان و اقشار مردم در محل جدید افتتاح و آغاز 
به کار کرد. منافی آذر در این مراسم بیان داشت: 
خوشنامی و مشتري مداري از ویژگي هاي شاخص 
بانک قرض الحسنه مهر ایران است که تالش مي 
کند تا بیشــترین خدمات را در کوتاه ترین زمان 
ممکن به مشتریان ارائه دهد و رضایت حداکثري 

مشتریان را بدست آورد.

در جلسه اضطراری کمیته پدافند غیرعامل 
راهکارهای پیشگیری و کنترل ویروس 
کرونا در بانک توسعه تعاون بررسی شد

جلســه اضطراری کمیته پدافند غیرعامل بانک با 
حضور آقای عصارزاده عضو هیــات مدیره و کلیه 
اعضای کمیته با موضوع بررســی اقدامات صورت 
گرفته در زمینه پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا 
تشکیل گردید. امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات 
مدیره ضمن تأکید بر حفظ و حراست از سرمایه های 
انسانی اقدامات انجام شده در پیشگیری از ویروس 
کرونا را مثبت ارزیابی نمود و بیان داشت: شعب خط 
مقدم و نقطه آسیب در مواجهه با ویروس کرونا است و 
بر لزوم اتخاذ تدابیر بهداشتی الزم در این خصوص اعم 
از دورنگه داشتن همکارانی که بیماری های زمینه ای 
دارند یا خانم های باردار از تماس مستقیم با مشتریان 
تأکید نمودند. وی همچنین بر لزوم استفاده از تجربه 
و راهکارهای سایر ارگانها و بانکها برای پیشگیری و 
مواجهه با بیماری کرونا اشاره داشت و اطالع رسانی 
و ارائه آموزش های عمومــی را از الزامات این اقدام 
برشمرد و در ادامه تأکید کرد: کنترل سیستم های 
تهویه هوای سالم، تأمین اقالم بهداشتی موردنیاز 
و تأمین نیازهای شعب توسط واحدهای متولی را 
بسیار مهم می باشد و در این رابطه اظهار داشت: اداره 
کل رفاه کارکنان موظف به پیگیری و رسیدگی به 
درخواست های همکاران است و در این خصوص باید 
از تمام ظرفیت های الزم استفاده نماید و سایر واحدها 
اعم از امور مالی، امور مهندســی و پشتیبانی و امور 

شعب موظف به همکاری در این زمینه می باشند.

مدیر عامل بانک صادرات :
عملکرد 98 بانــک صادرات 

ایران را با سود می بندیم
مدیر عامل بانک صــادرات ایــران در گفت و گویی 
اطمینان داد که این بانک صورت های مالی سال 98 
را با سود به پایان خواهد رساند، فروش اموال مازاد با 
جدیت ادامه خواهد یافت و در آینده نزدیک شــاهد 
عرضه ســهام گروه مالی ســپهر صادرات در بورس 
خواهیم بود. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران به نقل از بورس 24، حجت الــه صیدی درباره 
آخرین اقدامات صورت گرفته در بانک صادرات ایران در 
راستای خروج از زیان و بهبود عملکرد گفت: بر اساس 
چشم انداز و نقشه راهی که در ابتدا اعالم کردیم، اولین 
گام ما برای بهبود شرایط در بانک کاهش زیان و ورود به 
سودآوری بود. این اقدام را با اصالح ساختار مالی بانک 
شروع کردیم که شامل بهینه سازی ترکیب سپرده ها 
بود. سعی کردیم منابع گران قیمت را کاهش دهیم 
و به سمت سپرده های ارزان قیمت حرکت کنیم، با 
اقداماتی که صورت دادیم تالش شد تا وزن سپرده های 
ارزان قیمت افزایش پیدا کرده و با جذب سپرده های 

بیشتر سهم از بازار بانک را افزایش دادیم.

مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن:
تسهیالت گیرندگان طرح مسکن 
مهر ملزم به پرداخت تعهدات 

ماهانه خود هستند
هیچگونه تغییری در روش و سیاســت های بانک 
مسکن جهت دریافت اقساط تسهیالت گیرندگان 
مســکن مهر ایجاد نشــده و همچون روال ســابق 
تســهیالت گیرندگان متعهد به پرداخت ماهانه و 
به موقع اقساط خود هســتند. مسعود ایزدی مدیر 
امور ارتباطات و بازاریابی بانک مســکن در گفت و 
گو با پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، با اشاره 
به ابهام برخی تسهیالت گیرندگان مسکن مهر در 
خصوص امکان ایجاد وقفــه چندماهه در پرداخت 
اقساط ماهیانه، گفت: اخیرا به دلیل بروز یک اشکال 
سیستمی و اتمام قرارداد بانک مسکن با شرکت طرف 
تعهد برای ارسال »پیامک یادآوری پرداخت اقساط 
ماهیانه« به تسهیالت گیرندگان طرح مسکن مهر، 
این فرضیه برای تعدادی از مشتریان بانک مسکن 
ایجاد شد که ممکن است تغییری در سیاست های 
بانک مسکن ایجاد شــده و تاخیری در روند وصول 
اقساط از این تسهیالت گیرندگان به وجود آمده است. 
این در حالی است که ارسال این پیامک ها به معنی 
برقراری یا عدم برقراری روال پرداخت اقساط ماهیانه 

نیست و صرفاً جنبه یادآوری به مشتریان را دارد.

بانک ها

دالر در صرافی هــای بانکــی، 
)چهارشــنبه( با افزایش 8۰۰ 
تومانی قیمت نســبت به روز 
معامالتی گذشــته به نرخ ۱۵ 
هزار و ۶۰۰ تومان فروخته شد. 
نرخ ارز در روزهای اخیر و پس از قرار گرفتن ایران در فهرست 
سیاه FATF، روندی افزایشی یافته بود که انتظار می رفت 
همانند تجربه های گذشــته، بانک مرکزی به سرعت ورود 
پیدا کرده و تعادل را به بازار بازگرداند، اما امروز، جهش 8۰۰ 

تومانی نرخ دالر در صرافی های بانکی، بازار را شوکه کرد.
مهم ترین علت افزایش شدید نرخ ارز در صرافی های بانکی، 
ایجاد فاصله زیاد نرخ دالر در بازار آزاد و صرافی های بانکی در 
روزهای گذشته بوده است. وجود فاصله زیاد میان نرخ بازار 
آزاد و صرافی های بانکی می تواند روند تامین و عرضه ارز را 
در بازارها مختل کرده و ســود زیادی را عاید افراد سودجو و 

دالل کند.
بر این اساس، نرخ خرید هر دالر امروز در تابلوی صرافی های 
بانکی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و فروش ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان 

بود. یورو نیز به کانال ۱۷۰۰۰ تومانی نزدیکتر شد.
نرخ دالر در روزهای اخیر با جوســازی سفته بازان، به دلیل 
نزدیک شدن به نشست FATF و نگرانی از قرار گرفتن نام 
ایران درلیست سیاه این نهاد مالی، رو به افزایش گذاشته بود 
که به دلیل قطعی شدن این موضوع، افزایش قیمت ها روند 

پرشتاب تری گرفت.
در همین زمینه یک تحلیلگر مسائل اقتصادی از باز شدن یکی 
از کانال های قابل توجه ارزی که از علل فنی افزایش اخیر نرخ 

ارز بوده است، خبر داد.
مجید شاکری، تحلیلگر مسائل بانکی، در صفحه شخصی 
خود در فضای مجازی نوشت: یکی از کانال های قابل توجه 
ارزی که از علل فنی افزایش اخیر نرخ ارز بود، خوشبختانه 

باز شده است.
وی افزود: بالفاصله بانــک مرکزی هم با افزایــش نرخ ارز 
صرافی ها عملیات مداخله برای کاهش نرخ بازار آزاد را آغاز 

کرده است.

دالر نیمایی ارزان شد
جدیدترین نرخ فروش دالر در ســامانه نیما نیز  ۱۳ هزار و 
4۶8 تومان تعیین شد که نشان از کاهش قیمت فروش در 
روز گذشته دارد و این در حالیست که قیمت دالر در صرافی 
ملی دیروز ۱4 هزار و 8۰۰ تومان تعیین شده است. تازه ترین 
نرخ دالر در سامانه نیما مربوط به تاریخ ششم اسفند ماه است 

که بر این اساس میانگین نرخ خرید دالر در بازار ثانویه)نیما( 
۱۳ هزار و ۶۰8 تومان و میانگین نرخ فروش دالر ۱۳ هزار و 
4۶8 تومان تعیین شده که نشان دهنده کاهش نرخ فروش 

دالر نسبت به روز گذشته است.
گفتنی است، در اردیبهشت 9۷ بانک مرکزی از سامانه  ای 
به نام سامانه ارز نیمایی رونمایی کرد که این سامانه با هدف 
بهبود بخشیدن به بازار ارز و واردات کاال از طرف بانک مرکزی 

شکل گرفت.
براساس گزارشات بانک مرکزی تمامی خریداران متقاضیان 
بازرگانان و واردکنندگان کاال و تمامی فروشندگان و تامین 
کنندگان ارز و تمامی صرافی ها صادرکنندگان کاال باید برای 
تامین ارز پس از ثبت سفارش برای ورود کاال به درخواست 
خود را در این ســامانه ثبت کنند و به فــروش ارز حاصل از 

صادرات کاال در این سامانه بپردازند.

آرگون: تاثیر لیست سیاه اف ای تی اف بیشتر 
سیاسی است

در همین زمینه یک کارشــناس اقتصادی می گوید تبعات 
نپیوستن ایران به اف ای تی اف نهایتا می تواند به مسدود شدن 
برخی منافذ کنونی نظام بانکی منجر شود ولی اثر فعلی که در 
بازار مشاهده می شود صرفا روانی بوده و این مهم بدون وجود 

نقدینگی سرگردان در بازار عملی نمی شد.
به گــزارش خبرآنالین، هر چند همتــی، رییس کل بانک 
مرکزی تاکید کرده است که دالر به کمتر از ۱4 هزار تومان 
باز می گردد،  روز چهارشنبه قیمت هر دالر با رکوردشکنی 
آشکار به ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان در صرافی های بانکی رسید. 
در حالی که بازارهای ایران و البته جهان تحت تاثیر کرونا قرار 
دارند، رشد قیمت ها در بازار ارز، زمینه را برای افزایش قیمت ها 

در دیگر بازارها از جمله بازار طال و سکه و لوازم خانگی و گوشی 
تلفن همراه و ... فراهم کرده است. سئوال مهم افکار عمومی 
اما این است که افزایش نرخ ها تا کجا ادامه دارد؟ فعاالن بازار 
مهمترین دلیل رشد قیمت ها را البته ورود ایران به لیست سیاه 
اف ای تی اف می دانند اما عباس آرگون ، کارشناس اقتصادی 
و عضو اتاق بازرگانی می گوید مهمترین دلیل رشد قیمت ها 
موج سواری برخی سودجویان، وجود نقدینگی سرگردان و 
باالخره ورود به لیست سیاه اف ای تی اف است .   وی می گوید 
اگر نقدینگی ســرگردان نبود و و بازار تا این حد تحت فشار 
سیاسی قرار نداشت، اصل ماجرا یعنی قرار گرفتن درلیست 

سیاه اف ای تی اف تا حد در بازار تاثیر نمی گذاشت.  
عباس آرگون کارشــناس امور اقتصادی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه افزایش قیمت های اخیر تا کجا ادامه دارد؟گفت: 
البته هر کدام می تواند ناشــی از دالیلی باشد. مثال در بحث 
افزایش قیمت طال که در روزهای گذشــته افزایش جهش 
واری را تجربه کرده، بیش از هر چیز ناشی از عوامل بین المللی 
است. زیرا با شــیوع ویروس کرونا عمال در بازارهای جهانی 
قیمت طال افزایش یافت و این مساله در کشور ما نیز اثرات 

خود را نشان می دهد.
او در رابطه باافزایش نرخ ارز تصریح کرد: نقدینگی باالیی که در 
اقتصاد ایران وجود دارد همچنان توانایی این را دارد که نوسان 
اقتصادی ایجاد کنــد. در همین ماجرای اخیر می بینیم که 
افزایش انتظارات تورمی سبب شده تا بخشی از این نقدینگی 
دوباره وارد بازار ارز شود و همین مساله رابطه عرضه و تقاضا را 
به نفع تقاضا به هم زد. پرواضح است این مساله موجب افزایش 

قیمت دالر و یورو و تضعیف ریال می شود.
او در رابطه با دالیل افزایش انتظارات تورمی گفت: اول باید 
توجه داشــت که انتظارات تورمی به شــدت نقش مهمی 

در افزایش قیمت ها دارد. این مســاله بیــش از هر چیز به 
واکنش هایی باز می گردد که جامعه نسبت به وقایع روز اتخاذ 
می کند. مثال این تصور که در روزها و ماه های آینده تحت تاثیر 
ویروس کرونا صادرات کشور خواهد یافت و این روند ارزآوری 
را با اخالل مواجه می کند از مهم ترین دالیل بروز نوسان در 
بازار اســت. البته اکنون نیز به دلیل تحریم ها فروش نفت با 
مشکالت فراوان دچار شد ولی وقتی کشورهای همسایه که از 
مهمترین مقاصد صادرات غیرنفتی ایران هستند مرزهای خود 
را می بندند احتماال ارز آوری کشور هم دچار مشکل می شود. 
گرچه باید دید این مسائل تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. در 
هر حال اینها واکنشهای جامعه هستند که لزوما هم درست، 

علمی یا حتی عقالنی هم نیستند.
 وی گفت: البته احتمال کاهش صــادرات غیر نفتی، تداوم 
تحریم صادرات نفتی و همچنین جو روانی موجود می تواند 
قیمت ارز را دســتخوش افزایش کند و سیاست های آتی 
اعمالی و مهار ویروس کرونا می تواند شرایط را تغییر دهد.  او 
تصریح کرد: این میان باید توجه داشت که عده ای نیز منافع 
خود را به منافع ملی ترجیح می دهنــد و در این روزها اقدام 
به سفته بازی می کنند. این عمل در شرایط فعلی کشور به 
مراتب نکوهیده تر از هر زمانی اســت. این بینش که وقتی 
همه در یک کشتی هستیم هر کس می تواند میخ را به کف 
کشتی بزند نتیجه ای جز غرق شدن کشتی با همه سرنشینان 

نخواهد داشت.
آرگون درباره نقش حضور ایران در لیســت سیاه اف ای تی 
اف خاطرنشــان ســاخت:  این مهم نیز تاثیر روانی خود را 
در پی داشت. گرچه با توجه به شــرایط اقتصادی کشور و 
محدودیتهای گوناگون نظام بانکی شاید تاثیر واقعی آن در 
این مقطع چندان چشمگیر نباشد ولی به هر روی اثر روانی 

آن در شرایط فعلی محسوس است.
آرگون در رابطه با این سوال که آیا در رابطه با ماجرای اف ای 
تی اف از اتاق بازرگانی نظرخواهی شد یا نه، توضیح داد:  اتاق 
بازرگانی نظرش را در بیانیه های خود منتشر کرد. به نظر اتاق 
بازرگانی عضویت در اف ای تی اف در نهایت بهتر از عضو نشدن 
در آن بود. یعنی پذیرش شروط این نهاد نهایتا چیزی به کشور 
نمی دهد یا مسیری جدید را برای مراودات بانکی باز نخواهد 
کرد ولی حداقل منافذ کنونی را نخواهد بست. در هر حال این 

بحث اکنون دیگر زمانش گذشته است.
او در رابطه با امکان عضویت ایــران در اف ای تی اف تصریح 
کرد: در شــرایط فعلــی دولــت و نظام تصمیــم نهایی را 
گرفتند و حداقل بــرای امروز نمی توانیم امیدوار باشــیم. 
شــاید اگر روزی توافقی در رابطه با لغــو تحریم های ایران 
 شــود احتماال ایــن بحــث جایی بــرای مطرح شــدن 

خواهد داشت.

صرافی  ملی  روز  چهارشنبه  نرخ  فروش  دالر  را  به 15600 و یورو  را  به 16900 افزایش  داد

سیگنال    افزایش   قیمت   به   بازارها

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:
تصمیمی برای قرنطینه محل یا شهری نداریم

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هیچ تصمیمی برای 
قرنطینه محل یا شهری مطرح نیست و مردم به 
شایعات توجه نکنند، اظهارداشت: تصمیم گیری در 
مورد تعطیلی و یا ایجاد هرگونه محدودیت به خاطر 

کرونا با ستاد ملی مبارزه با کرونا است.
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت 
، تاکید کرد: کرونا نباید به سالح دشمنان ما برای به 
تعطیلی کشاندن کار و تولید در کشور تبدیل شود. 
رئیس جمهور گفت: می خواهم خدمت مردم بسیار 
عزیز کشورمان عرض کنم مثل همه حوادثی که گاه 
و بی گاه کشور با آن مواجه شده و ملت و دولت در 
کنار هم و با همکاری و برخورد هماهنگ از آن عبور 
کردند، مسأله مواجه شدن با ویروس کرونا هم از 

همین روال پیروی می کند.
خوشــبختانه در عرض یک الــی دو هفته اخیر، 
تالش های بسیار خوبی در کشــور هم در بخش 
پیشگیری و هم در بخش تشخیص و هم در بخش 
قرنطینه افراد و هم در بخش درمان، انجام گرفته 
اســت. نیازمند یک برخورد عالمانه با این مسئله 
هستیم و باید رفتار تخصصی و جدی داشته باشیم. 
به همین دلیل هم مسئولیت امر به ستادی واگذار 
شده که رئیس این ستاد وزیر بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی است.
بنابراین در همه امور، هم از لحاظ آمار و ارقامی که 
باید به مردم منتقل شود و هم توصیه هایی که مردم 
باید گوش کنند و هم مراکزی که برای تشخیص 
و درمان وجود دارد باید به صورت متمرکز بدون 

توجه به شایعات به سخنان این مرکز توجه شود.
البته برای عبور از این مسأله ممکن است به یک، دو 
و یا سه هفته زمان نیاز داشته باشیم. گزارش هایی 
که تا دیشب وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی در جلسه ســتاد ملی مبارزه با کرونا داد، 

امیدوارکننده بودند.

شــاخص بــورس 5۳0 هزار 
واحدی شد 

شاخص بورس در شروع معامالت روز چهارشنبه با 
بیش از ۱۱ هزار واحد رشد، از مرز ۵۳۰ هزار واحد 
نیز عبور کرد. در شروع معامالت روز چهارشنبه 
تاالر شیشه ای شــاخص بورس با ۱۱۵۶۰ واحد 
افزایش، در کانال ۵۳۰ هزار واحدی قرار گرفت و به 

۵۳۰ هزار و ۷۳ واحد رسید.
این رقم در حالی در تابلوهای آماری تاالر شیشه ای 
به ثبت رسیده است که همه شاخص های اصلی 
بورس »شــاخص کل، شــاخص قیمت )وزنی-
ارزشی(، شاخص کل )هم وزن(، شاخص قیمت 
)هم وزن(، شاخص آزاد شناور، شاخص بازار اول 
و شاخص بازار دوم« به طور میانگین با حداقل 2 

درصد رشد مواجه شده اند.

کدام سهامداران سود بیشتری کردند؟
معامالت روز چهارشنبه بازار سرمایه در حالی به 
پایان رسید که سهام شــرکت های بزرگی مانند 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس 
ایران، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و غیره 

رشد قابل توجهی داشتند.
شاخص کل بازار سرمایه روز چهارشنبه با ۵88۱ 
واحد صعود به رقــم ۵24 هــزار و ۳94 واحد و 
شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۳۰۰۰ صعود به 

رقم ۱۷۳ هزار و 944 واحد رسیده است.
ارزش معامالت انجام شده در بازار روز چهارشنبه 
۵۵ هزار و 898 میلیارد ریال بوده و نمادهای صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، 
کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران، گلوکوزان، 
فوالد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گل گهر 
و فوالد خوزستان نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت بر بورس را داشتند. همچنین بانک های 
تجارت، ملت و اقتصاد نوین، ماشین سازی اراک، 
سایپا، فوالد مبارکه اصفهان و پاالیش نفت اصفهان 

نمادهای پربیننده این بازار بودند.
شاخص کل فرابورس نیز با ۵2 واحد صعود به رقم 
۶۷44 واحد رسید. در این بازار ۶44 هزار معامله به 

ارزش ۵۱ هزار و 29 میلیارد ریال انجام شد.
در بازار فرابورس ســنگ آهن گوهرزمین، گروه 
توسعه مالی مهر، پاالیش نفت الوان و پاالیش نفت 
شیراز نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و 
در مقابل پتروشیمی های زاگرس و مارون و سهامی 
ذوب آهن اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را داشتند.
لیســت نمادهای پربیننده فرابورس را سهامی 
ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، گروه 
ســرمایه  گذاری میراث فرهنگی، س.   توسعه و 
عمران استان کرمان، کشت و صنعت شهداب ناب 
خراسان، کشــاورزی و دامپروری بینالود و گروه 

کارخانجات صنعتی تبرک تشکیل دادند.

اخبار

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه سامانه 
امالک و اسکان در کنار عرضه تولید مسکن موجب رونق 
در بازار می شود، گفت: اخذ مالیات از خانه های لوکس 
در دستور کار است. پروانه اصالنی مدیرکل دفتر اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرســازی به تشریح ویژگی های 

سامانه امالک و اسکان پرداخت.
مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی، 
گفت: در ســال 8۰ در اصالحیه قانون مالیات، گرفتن 
مالیات از خانه های خالی حذف شد. اما به دلیل توزیع 
نامناسب درآمدی و ثروتی در سال 94 مجددا بازگشت به 
قانون مالیات مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس مقرر 
شد تا وزارت راه و شهرسازی بر اساس تکالیف قانونی، 

سامانه امالک و اسکان را راه اندازی کند.
اصالنی ادامه داد: ماده ۱۶9 قانون مالیات های مستقیم 
)۱۶9مکرر( تکلیف کرده که سازمان ها و دستگاه هایی 
که بر اساس وظیفه قانونی متولی اخذ اطالعات در حوزه 
مرتبط با سامانه امالک و اسکان هستند اطالعاتشان را 
به این سامانه بدهند. از جمله این سازمان ها ثبت اسناد 
و امالک، سازمان ثبت احوال، وزارت کار، وزارت صمت 
و شهرداری ها هستند. وی با اشاره به اینکه ۱۱ سازمان 
به غیر از سازمان امور مالیاتی مکلف به ارایه اطالعات به 
این سامانه هستند، توضیح داد: بخشی از کار این سامانه 
تجمیع اطالعاتی است که بر اساس وب سرویس های 

سازمان های متصل به سامانه تکمیل می شود.
اصالنی تصریح کرد: در حال حاضر اطالعات ما در حوزه 
سکونت جامع نیست و چون قانون تکلیف کرده تا مالکان 
واحدهای خالی شناسایی شــوند، باید اطالعات را با 
همکاری سازمان های متولی تکمیل کرده و اخذ مالیات 

بر خانه های خالی را امکانپذیر کنیم.
وی از دیگر مشکالت موجود در تکمیل سامانه را مربوط 

به به روز نبودن اطالعات آماری سکونتی خانوارها دانست 
و گفت: اطالعات آماری سکونتی خانوارها هر پنج سال 
یکبار توسط مرکز آمار به روز می شود که این اطالعات 
در طول زمان پنج ساله دچار تحول می شود. همچنین، 
اطالعاتی که در حوزه امالک در سازمان ثبت وجود دارد 
نیز اطالعات کامال دقیقی نیستند. بدین معنا در سازمان 
ثبت اطالعات موجود حاصل معامالت رسمی است در 
حالیکه پیش بینی می شود 2۰ تا ۳۰ درصد معامالت 

عادی نه رسمی و ثبت شده باشند.
اصالنی با تاکید بر آنکه نقص اطالعات در حوزه امالک 
وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر زبان مشترک 
برای شناســایی و یا ردیابی واحدهای خالی مسکونی 
وجود ندارد که با راه اندازی ســامانه و اطالعاتی که از 
سوی سازمان ها در سامانه درج می شود اطالعات یکجا 
و متمرکز خواهند شد.  مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، 
یادآور شد: در خصوص راه اندازی سامانه در سال های 
گذشته اقداماتی انجام شده بود. بر اساس تصمیم وزیر 
راه و شهرسازی وقت، تصمیم بر آن شد تا سامانه از طریق 
شهرداری ها به عنوان مدیران محلی که دارای اطالعات 

دقیق سکونت و مالکیت هستند، ایجاد شود.
وی ادامه داد: بر همان اســاس نیز الیحه ای به دولت 
رفت اما متاسفانه آنجا در کمیسیون ها پس از بررسی 
رای نیاورد و مجددا برای اصالح به وزارتخانه برگشت 
که همزمان با تغییــر مدیریــت کالن وزارتخانه راه و 

شهرسازی شد.
اصالنی افزود: با سکانداری اســالمی و ضرورتی که در 

خصوص راه اندازی ســامانه امالک و اسکان و تعادل 
بخشی به بازار مسکن وجود داشــت اینکار در دستور 
پیگیری قرار گرفت و انصافا در مدت زمان کوتاه کاری 

بزرگ به سرانجام رسید.
اصالنی توضیح داد: ســامانه قبال قرار بــود از تجمیع 
اطالعات خروجی داشته باشد که با توجه به کافی نبودن، 
رویکرد ترکیبی در ایجاد این ســامانه موردتوجه قرار 
گرفت. بدین معنا اطالعات از وب سرویس های مختلف 

دریافت و در سامانه تحلیل و پردازش می شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تاکید کرد: اطالعات سامانه 
به طور قطع در این مرحله نمی تواند اطالعات واحدهای 
مســکونی خالی و مالکان را بدهد که در این مرحله از 
خوداظهاری مردم استفاده می شود. خروجی های این 
سامانه بعد از پردازش مشخص می کند هر مالکی چند 
واحد خانه ثبت شده دارد. اما اینها هیچکدام مبنای اخذ 
مالیات قرار نمی گیرد تا زمانی که پیامکی به افرادی که 
در این سامانه به این شکل مشخص می شوند، ارسال 
شود. وی ادامه داد: افرادی که  پیامک دریافت کرده اند 
با مراجعه به سامانه امالک و اســکان و با ورود کد ملی 
خود، اطالعاتشان را اصالح می کنند. در واقع این کار 
یک خوداظهاری از مردم اســت و اینکار با کمک مردم 
و خوداظهــاری آنها تکمیل می شــود. اصالنی گفت: 
خوداظهاری ها مجددا بررسی می شود و نتایج بررسی 

های مجدد مبنای اخذ مالیات قرار می گیرد.
به گفته وی، وجود تعداد زیاد خانه های خالی ناشی از 
درآمدهای نفتی در سالهایی از دوران کشورمان است. بر 

این اساس، هر زمانی درآمدهای نفتی رشد کرد پیامدش 
تشکیل ثروت در حوزه ساختمان و واحدهای مسکونی 
اعم از مسکونی لوکس و تجاری بود که البته واحدهای 

لوکس منطبق بر تقاضای واقعی مسکن نیست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن ادامــه داد: زمانی که 
درآمدهای نفتی افزایش یافت بسیاری از بانک ها وارد 
حوزه ساخت و ساز شــدند و مجموعه این شرایط در 
ســال های درآمدهای باالی نفتی منجر به تولید خانه 
های لوکس شد که به دلیل عدم انطباق با تقاضا تعدد 

خانه های خالی را منجر شد.
اصالنی گفت: سامانه امالک و اسکان ابزاری است که 
به مــردم آالرم و آگاهی می دهد تــا در صورت تمایل 
به ســرمایه گذاری در بخش مسکن بر اساس تقاضای 
واقعی بازار اقدام کنند. وی افزود: در این دوره از مدیریت 
وزارتخانه راه و شهرســازی، راه اندازی سامانه امالک و 
اسکان و اخذ مالیات از خانه های خالی به همراه تولید 
و عرضه مسکن حمایتی و غیرحمایتی موردنیاز واقعی 

جامعه در حال پیگیری است.
اصالنی یادآور شد: بر اساس سرشماری سال 9۵، بیش 
از 24 میلیون خانوار و 2۷ میلیون خانه در کشور وجود 
دارد که از این تعداد واحدمســکونی 2 میلیون و ۵28 
هزار واحد خانه خالی و 2 میلیون و 9۰ هزار خانه دوم در 
کشور شناسایی شده است. این اطالعات هشداردهنده 
بدین معناســت که توزیع ثروت و امکانات برای مردم 
یکسان نبوده اســت و به همین دلیل دولت وارد شده 
است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن افزود: در اجرای طرح 
اقدام ملی مسکن، مهمترین مولفه تولید مسکن یعنی 
تامین زمین از سوی دولت است و به کمک افشار میان 
درآمدی آمده اســت. بدین معنا، اقشار میان درآمدی 

هزینه ساخت را به شکل تقسیط پرداخت می کنند.
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دولت جمهوری اسالمی ایران در جلسه امروز خود درخصوص 
تصمیم کارگروه اقدام مالی )FATF( در مورد کشــورمان، 
بیانیه ای صادر کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت 

دولت، متن این بیانیه به شرح زیر است:
۱- سیاست ضد تروریســم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت 
خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری اسالمی ایران است و در 
همه حوزه ها، از جمله مقابله با تأمین مالی تروریسم، به طور 
جدی اعمال می شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و 
مقررات داخلی ماســت که در ادوار مختلف مجلس و دولت 

تصویب شده است.
2- بر همین اساس، از همکاری با کشورهای دیگر در این زمینه 
نیز استقبال کرده ایم و با اجرای مقررات مورد قبول کشورهای 
جهان و استانداردهای بین المللی در این زمینه که در راستای 
قوانین و مقررات داخلی ما و به مصلحت کشــور بوده است، 

موافقت کرده ایم.
۳- بی تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر همکار 

)لیست ســیاه(، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با 
تحریکات و انگیزه های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده 
است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی ایران، در دولت یازدهم 
که به تأیید برنامه اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در آن 

مرحله، بی اثر نمود.
4- از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 
تروریسم معتقد بوده اســت، از زمان دولت دهم، با پیگیری 
شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت 
گیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به 

تأیید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود.
۵- با تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم ها، 
دولت در این مرجع بین المللی هم فعاالنه حضور پیدا کرد و 
اقدامات خود را در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران و کسب یک فرصت دوساله 

برای تعامل بین المللی منجر شد.
۶- در این فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار 
قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار الیحه قانونی را نیز 
که از موارد بسیار مهم »برنامه اقدام« بود، تهیه و تصویب و به 
مجلس شورای اسالمی تقدیم نمود. مجلس هم، این لوایح را با 
اصالحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این لوایح، 
 )CFT(  یعنی الیحه مربوط به  مبارزه با تأمین مالی تروریسم
را با طرح ایراداتی، به مجلس بازگرداند و نهایتا به سبب قانع 
نشدن مجلس نســبت به توقف این الیحه مهم، موضوع به 
مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شــد و در آنجا با گذشت 
یک سال از طرح موضوع، به دلیل عدم  تصمیم گیری توسط 

مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد.
۷- متأسفانه الیحه مهم دیگر، یعنی الیحه الحاق به معاهده 
مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی 

مجلس شورای اسالمی، عمال نهایی شــده بود، بدون وجود 
اختالف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع 
قرار گرفت و این الیحه هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیم 

گیری، مسکوت ماند.
8- دولت بر این اعتقاد بوده و هســت که در شــرایطی که 
بدخواهــان ایــران و در رأس آنهــا دولت آمریکا، نقشــه 
یارگیری برای تشــکیل مجــدد جبهه ضد ایــران را دارد، 
ما باید تالش مضاعف برای نشــان دادن چهــره قانون گرا، 
منضبط و ضــد تروریســم ایران داشــته باشــیم و دادن 
 هرگونه بهانه نادرســت به دست دشــمنان ایران، کمک به

 نقشه های ضد ایرانی آنهاست.
9- دولت، قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه 
تصویب این دو الیحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران 
گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد 
و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری 
از ورود خسارت بیشــتر به منافع ملی و تشدید هزینه های 

تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۶ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان شد
براساس معامالت روز چهارشنبه صورت گرفته در بازار، نرخ هر قطعه سکه تمام با کاهش ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۶ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. در روزهای 

اخیر با افزایش قیمت جهانی طال و همچنین افزایش نرخ ارز در کشور به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، قیمت سکه و طال روند افزایشی به خود گرفت بطوریکه نرخ هر قطعه 
سکه تمام بر نخستین بار وارد کانال ۶ میلیون تومان شد. براساس معامالت روز چهارشنبه صورت گرفته در بازار، نرخ هر قطعه سکه تمام با کاهش ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به 

۶ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. نرخ هر مثقال طال ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۶۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان است.

دریافت مالیات از خانه های لوکس در دستور کار قرار گرفت

۳۰درصدمعامالترسمیثبتنشدهاند

در بیانیه دولت درباره تصمیم کارگروه اقدام مالی )FATF( مطرح شد

بایدموانعموجودبرسرراهتصویبلوایحCFTوپالرمورفعشود
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بیماری کرونا بر اقتصاد و 
بازار کشــور سایه انداخته 
و بازار ملزومات مرتبط با 
این بیماری داغ شده است. 
بســیاری از میوه فروشی 
ها به بهانه نبود و نایاب شــدن میوه های اثرگذار 
در تســریع بهبودی بیماری سعی در گرانفروشی 
دارند و با توجه به بررسی های میدانی نرخ هر کیلو 
زنجبیل تازه به 120 هزار تومــان و هر کیلو لیمو 
ترش به 60 هزار تومان رسیده است. سیب درختی 
که هر کیلو 2 هزار و دویست تومان در میادین تره 
باز به فروش می رسید به 8 هزار و هشتصد تومان 
افزایش پیدا کرده اســت. بررسی ها از سطح شهر 
همچنین گواه آن است که هر کیلو نارنگی بندری 
22 هزار، پرتقال خونی 1۵ هزار، پرتقال شــمال 
12 هزار، پرتقال جنوب 18 هزار، لیموشیرین 1۹ 
هزار، کیوی 20 هزار و هویج 8 هزار تومان اســت 
که قیمت مصــوب میدان میوه و تــره بار هر کیلو 
نارنگی بندری از ۷ تا 11 هزار، پرتقال خونی ۳.۵ تا 
۵.۵ هزار، پرتقال شمال 2.۵ تا ۵.۵ هزار،   پرتقال 

جنوب ۴ تا 10 هزار، لیموشــیرین ۴ تا ۷.۵ هزار، 
کیوی ۴.۵ تا 10 هزار، هویج 1 تا 2.۵ هزار تومان 

اعالم شده است.
ویروس کرونا حــدود یک هفته ای اســت که به 
صورت جدی به ایران وارد شــده و این موضوع بر 
بازارهای اقتصادی به ویژه خرده و عمده فروشــی 
کاال تاثیر گذاشته است که دست فروشان مترو نیز 

از کاهش تقاضا بی نصیب نبوده اند و در سوی دیگر 
بازار خرده فروشی قیمت میوه و سبزه رشد داشته 
است. البته نسبت به روزهای گذشته حجم تقاضا 
برای خرید شیرینی کاهش یافته و بر میزان تقاضا 
در واحدهای میوه فروشــی افزایش یافته اســت، 
این افزایش تقاضا مرتبط با توصیه های پزشــکی 
بوده و میوه هایی همچون کیوی، پرتقال آبگیری، 

نارنگی و هویج از پرفروش ترین میوه های ســطح 
شهر اســت. البته به نظر می رسد با افزایش تقاضا 
برای این دســت میوه ها که دارای ویتامین بوده و 
در افزایش قدرت ایمنی بدن در برابر ویروس کرونا 
تاثیرگذار است، رشد قیمت به ثبت رسیده است. 
از سوی دیگر آمارها نشان می دهد در حال حاضر 
بیشترین تورم نقطه به نقطه در بین اقالم خوراکی 
در بهمن ماه امسال مربوط به پیاز بوده که نسبت 
به بهمن سال گذشــته حدود 100 درصد افزایش 
قیمت داشــته اســت. مرکز آمار متوسط قیمت 
خوراکی ها در مناطق شهری را در بهمن ماه سال 
جاری اعالم کرد.طبق این گزارش در بین 2۴ قلم 
خوراکی ، قیمت 1۵ قلم با افزایش قیمت نســبت 
به ماه قبل همراه بوده است.بیشترین رشد قیمت 
مربوط به پیاز بوده که نســبت به ماه قبل بیش از 
۴6 درصد افزایش قیمت داشته و متوسط قیمت 
هر کیلوگرم آن از چهار هزار و ۹00 تومان به بیش 
از هفت هزار تومان رســیده است. حداکثر قیمت 
ثبت شده برای پیاز در آمارهای رسمی مرکز آمار 
در بهمن ماه امســال حدود ۹ هزار و ۵00 تومان 
است.همچنین بررســی ها نشان می دهد متوسط 
قیمت پیاز طی یکسال اخیر با رشد 100 درصدی 

همراه بوده است.

كرونا  موجب  افزایش  قیمت  ها در بازار  خرده فروشی شد

افزایش  تقاضای  هیجانی  در بازار
تورم صد درصدی پیاز                       قیمت هر كیلو زنجبیل تازه به 120 هزار تومان افزایش یافته است

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

از تولید ناخالص داخلی بوده اســت که اجازه توســعه 
اقتصادی را نداده است. به عبارتی تا زمانی که نرخ تورم 
به همین میزان باشد هیچ رشدی در هیچ قسمت اقتصاد 
اتفاق نخواهد افتاد و همین امر مشکالت دیگری را موجب 
خواهد شد. تولید و اشتغال دو هدف مهم اقتصادی دولت 
است که باید برای تحقق آن وارد عمل شود.  سالهاست 
که بر رونق تولید تاکید بسیاری شده و از اهمیت آن تا 
به امروز نیز کاسته نشده است چراکه تولید عامل رشد 
اقتصادی است اما در این شرایط نمی توان به تحقق آن 
امید داشت. تولید و رونق آن با توجه به شرایط اقتصادی 
باید در دستور کار باشــد. نرخ تورم باید کنترل و رشد 

اقتصادی در سال آینده افزایش پیدا کند. کاهش نرخ 
تورم به رونق تولید و اشتغالزایی کمک بسیاری می کند. 
هر چقدر تورم باال باشد به همان نسبت میزان رشد اقتصاد 
کاهش می یابد. از این رو باید توجه داشت که هر چقدر 
وضعیت اقتصادی وخیم تر باشد باید اقدامات اصالحی 
بیشتری روی اقتصاد انجام داد. واقعیت این است که تورم 
ناشی از لغو برجام و افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا، 
قبال رخ داده و اقتصاد ایران نباید دوباره در سال ۹۹ دچار 
تورم شود و این تورم های دوره ای حاکی از این است که 
عده ای به دنبال سود بردن در اقتصاد هستند و هموار با 

ایجاد فضای تورمی قیمت کاال ها را باال می برند.

معاون سیاسی وزیر خارجه با بیان اینکه اینستکس 
تقریبا به مراحل عملیاتی رسیده، گفت: در جلسه امروز 
کمیسیون مشترک تأکید کردیم که بدون برآورده 
شــدن انتظاراتمان در حوزه های اقتصادی بازگشت 

کامل ایران به برجام مقدور نیست.
عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران 
که برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام 
در سطح معاونان و مدیران سیاسی ایران و گروه ۴+1 
در وین حضور دارد، در پایان این نشســت در جمع 
خبرنگاران به تشریح گفتگوهای انجام شده پرداخت 
و گفت: نشست کمیسیون مشترک برجام هر سه ماه 
یک بار برگزار می شود و آخرین وضعیت اجرای برجام 
هم در حوزه هسته ای و هم در حوزه رفع تحریم ها را 
بررسی می کند و این روال از قبل از اجرایی شدن برجام 

تا االن در جریان بوده است.
وی افزود: موضوع اصلی در جلسه امروز بحث تاثیرات 

خروج آمریکا و بازگشت تحریم  های آمریکا علیه ایران 
بود که در این جلسه بررسی شد و اینکه چگونه می توان 

به نوعی منافع اقتصادی ایران از برجام را تامین کرد.
معاون سیاســی وزیر خارجه ایران خاطرنشان کرد: 
همه اعضای باقیمانده در برجام در این جلسه مجددا 
بر اهمیت برجام تأکید کردند و اینکه این توافق مهم 
بین المللی است و جنبه های امنیتی و اقتصادی دارد 
و باید حفظ شود و حمایت خود را مجددا اعالم کردند 
و به ویژه حمایت خود را از ابتکاراتی که منجر شــود 
ایران از منافع اقتصادی ناشی از برجام بهره مند شود، 

اعالم کردند.
عراقچی افزود: در این جلســه ایده هــای جدی تر و 
متمرکزتری که از ســوی کشــورهای اروپایی برای 
تقویت سازوکار اینستکس ارائه شد. اینستکس تقریبا 
به مراحل عملیاتی رسیده است و اینکه چگونه می توان 

آن را تقویت کرد، مورد بحث قرار گرفت.

نماینده کانون عالی شــورا های اســالمی در کمیته 
دســتمزد درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ 
توضیحاتی داد. فرامرز توفیقــی نماینده کانون عالی 
شوراهای اسالمی در کمیته دستمزد در پاسخ به این 
سوال که پیش بینی شما برای افزایش حقوق کارگران 
در سال آینده چه میزان است؟ گفت: دستمزد خانواده 
کارگری شامل بن مسکن، خوار و بار و حق اوالد می شود.
وی افزود: حداقل دستمزد یک خانواده کارگری در سال 
جاری حدود 2 میلیون و ۳۴ هزار تومان است.توفیقی 
بیان کرد: در سال ۹8 سبد معیشت خانوار ۳ میلیون و 
۷۵۹ هزار و 662 تومان و در ســال ۹۹ میزان این سبد 
۴ میلیون و ۹۴0 هزار تومان تعیین شــده اســت که 
مابه التفاوت آن یک میلیون و 180 هزار و ۷۳۵ تومان 
است که ما بیش از ۳1 درصد افزایش در سبد معیشت 
یک خانواده کارگری طی یک ســال گذشته را شاهد 
هستیم. وی ادامه داد: اگر ما مابه التفاوت سبد معیشت 

سال ۹8 با سال ۹۹ )حدود یک میلیون 180 هزار تومان( 
را برای افزایش حقوق کارگران در ســال آینده در نظر 
بگیریم، تازه توانستیم قدرت خرید خانواده کارگری را 

به تاریخ 1/1/۹8 برسانیم.
نماینده کانون عالی شــورا های اســالمی در کمیته 
دستمزد گفت: حال اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران 
را افزایش دهیم، باید افزایش حقوق کارگران بیشــتر 
از یک میلیون و 180 هزار تومان باشــد که پیشنهاد 
نماینده های کارگری در جلسات شورای عالی کار نیز 
بر همین مبنا است، اما نتیجه نهایی برای تعیین حقوق 
کارگران در سال آینده منوط به تصمیم سه جانبه گروه 
کارگــری، کارفرمایی و نمایندگان وزارت کار اســت. 
توفیقی در رابطه با زمان برگزاری جلسات شورای عالی 
کار گفت: نتیجه کمیته دستمزد به دبیرخانه شورای 
عالی کار ارسال شده است و این شورا باید هرچه سریع تر 

جلسات تعیین دستمزد را برگزار کند.

رئیس هیات مدیره انجمن پــرورش دهندگان مرغ 
گوشتی اعالم کرد که شــیوع بیماری کرونا و افزایش 
تقاضای خرید مرغ، تاثیری در قیمــت مرغ نخواهد 
داشت.محمد یوسفی در این باره اظهار کرد: با شیوع 
بیماری کرونا مردم برای اینکه بیشتر در خانه بمانند، 
خریدهایشان را به اندازه یک هفته انجام می دهند و 
همین امر باعث شده که در چند روز اخیر تقاضای خرید 
مرغ افزایش یابد. وی ادامــه داد:این افزایش تقاضای 
خرید مرغ تاثیری در قیمت آن نگذاشته است و در حال 
حاضر قیمت مصوب مرغ در میادین میوه و تره بار 12 

هزار و ۹00 تومان و در خرده فروشی هاحدود 1۴ هزار 
تومان است. به گفته رئیس هیات مدیره انجمن پرورش 
دهندگان مرغ گوشتی  در یکی دو روز آینده التهاب بازار 
فروکش خواهد کرد.یوسفی در ادامه تصریح کرد:هیچ 
نگرانی جهت تامین مرغ وجود نــدارد، زیرا در صورت 
کمبود مرغ  شرکت پشــتیبانی امور دام، مرغ ذخیره 
شده را به بازار تزریق می کند. از طرفی ماه گذشته 1۳0 
میلیون جوجه ریزی انجام شــده است که گوشت آن 
هم وارد بازار خواهد شد. در حال حاضر مرغ در خرده 

فروشی ها کیلویی 1۵هزارتومان است.

ســخنگوی ســتاد تنظیم بازار از عرضه گسترده مواد 
شوینده، بهداشتی و ژل ضدعفونی کننده با نرخ مصوب 
در ایســتگاه های مترو، میادین میوه و تره بار و کانکس 
های ویژه توزیع این محصوالت در میادین اصلی و نقاط 
مختلف شهر گفت: عرضه فوق العاده کاالهای اساسی در 
میادین میوه و تره بار، فروشگاههای زنجیره ای و شبکه 

های منتخب توزیع، آغاز شد.
محمدرضا کالمی از برگزاری جلســات روزانه ســتاد 
تنظیم بازار به منظور رصد و پایــش و تأمین به موقع 
کاالهای اساسی در ایام پایانی سال خبر داد و گفت: طبق 
تصمیمات روزانه کارگروه تنظیم بازار کشور و کمیته های 
رصد و پایش که ذیل کارگروه تشکیل شده، مقرر گردید با 
توجه به تأمین بسیار خوب ارز کاالهای اساسی، ترخیص 
این کاالها مانند روغن خام، برنج، ذرت و شکر بدون هیچ 
گونه محدودیت و یا مجوزی از سوی گمرک ایران اقدام 

شود.سخنگوی ستاد تنظیم بازار افزود: بر اساس بررسی 
وضعیت تولید و تأمین کاالهای مهم و ضروری کشور 
باید به این نکته توجه داشت در کشوری که اندازه بازار 
آن ۴00 میلیارد دالر است، ضریب وابستگی به حدود ۴0 
میلیارد دالر یعنی معادل 10 درصد می رسد به طوری 
که علیرغم اینکه اکثر واحدهای تولیدی کشور در فضای 
رقابتی تاکنون کمتر از ۵0 درصد ظرفیت خود را استفاده 
می کردند، این امکان برای کشور فراهم است که میزان 
تولید و عرضه در این واحدها تا سقف صددرصد افزایش 
یابد. وی تصریح کرد: با درخواســت و همراهی تمامی 
واحدهای تولیدی کشــور در کاالهــای پرمصرف ایام 
پایانی سال با تصویب ستاد تنظیم بازار و همراهی بخش 
خصوصی، تولید با سه شیفت کاری به صورت حداکثری 
در حال انجام است و از بُعد تأمین مواد اولیه نیز هیچ گونه 

مشکلی وجود ندارد.

رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران 
اعالم کرد که تاالرهای پذیرایی با رعایت نکات بهداشتی 
همچنان بــه فعالیت خود ادامــه می دهند و تاکنون 
ابالغیه ای مبنی بر توقف فعالیت  از وزارت بهداشــت 

دریافت نکرده اند.
خسرو ابراهیمی نیا اظهار کرد که تاکنون بخشنامه ای 
در رابطه با اجرا نشدن مراســم  در تاالرها به دستش 
نرسیده است.وی با بیان اینکه تاالرهای پذیرایی زیر 
نظر وزارت بهداشت است و نکات بهداشتی را رعایت 

می کند، گفت: اخیرا بخشنامه ای مبنی بر لزوم رعایت 
کامل مسائل بهداشتی به واحدهای صنفی ابالغ کردیم.
ابراهیمی نیا با اشاره به لزوم رعایت نکات بهداشتی از 
جانب مهمانان سالن ها، گفت: اخیرا در مواردی شاهد 
کنسل کردن مهمانی ها از جانب خود مردم بودیم، اما 
اطالع دقیق از میزان آن در دســترس نیست. از سوم 
اسفندماه مواردی از ابتال به ویروس کرونا در ایران اعالم 
شد و تا ظهر سه شنبه ششم اسفند ماه ۹۵ مبتال و 1۵ 

فوتی بر اثر ابتال به این ویروس گزارش شد.

ناهماهنگــی دســتگاه ها و 
ســازمان ها در تمام بخش ها 
در کشور بیداد می کند. با آغاز 
شیوع ویروس کرونا در کشور 
شاهد کنسلی سفرها از طریق 
تمام روش های حمل و نقل هســتیم. بلیــط های قطار، 
هواپیما، اتوبوس و... در حال کنسل شــدن است و بنا به 
گفته محمد اســالمی، وزیر راه و شهرسازی هیچ هزینه 
ای نباید بایت کنسلی بلیط ها از مردم و مسافران دریافت 
شود. اسالمی عصر پنجم اسفندماه اعالم کرد که در حوزه 
سفرهای هوایی و ریلی، هزینه کنسلی از مردم دریافت نشود 

و مردم اگر بلیتی تهیه کرده و می خواهند آن را کنسل کنند، 
راحت باشند. او این را هم اضافه کرد. البته کسی نباید نسبت 
به این موضوع نگرانی داشته باشد و اگر هم مردم نخواهند 
بلیت سفرهای شان را کنسل کنند، می توانند بلیت های شان 

را به اُپن تبدیل کنند که هر موقع خواستند به سفر بروند.
این در حالی است که به رغم اعالم وزارت راه و شهرسازی 
و تاکید بسیاری که از ســوی وزیر راه صورت گرفته است 
شکایات بسیاری در رابطه با اخذ جریمه کنسلی بلیط ها و 
هتل ها ثبت شده است و مردم بابت این عملکردهای ضد 
و نقیض در بدنه حاکمیت دچار سرگردانی شده اند. اما از 
طرفی دیگر دو روز پیش ســازمان هواپیمایی کشوری از 
الزامی بودن استرداد بلیت پروازهای داخلی و خارجی بدون 
دریافت جریمه از تاریخ ۵ اسفندماه خبر داد اما مسافران 
هوایی در مســیرهای داخلی و خارجی از عدم اجرای این 

بخشــنامه گالیه دارند. حاال بازیگران صنعت گردشگری 
آنالین برای استرداد وجه بلیت تحت فشار کاربران خود 
قرار گرفته اند. این اخبار واکنش مدیران پلتفرم های آنالین 
گردشــگری و آژانس های مســافرتی را به همراه داشت 
چرا که به گفته آن ها، بازگشت هزینه کنسلی بلیت ها در 
اختیار آژانس ها یا پلتفرم های آنالین مسافرتی نیست و 
آن ها قبل از پرداخت هزینه بلیت توســط مشتری، مبلغ 
بلیت را به شکل پیش پرداخت به شرکت های هواپیمایی 
یا نمایندگان چارترکننده آن هــا می پردازند و در نتیجه 
مسئولیت برگرداندن هزینه کنسلی برعهده این ایرالین ها 

و مجموعه های چارتر کننده وابسته است.
برخــالف اظهــارات چند روز گذشــته اســالمی، دبیر 
شرکت های هواپیمایی، گفت: مســافرانی که از تاریخ ۵ 
اسفند ماه با علم به شرایط کشور و شیوع ویروس کرونا اقدام 

به خرید بلیت کرده اند مشمول پرداخت جریمه استرداد 
بلیت می شوند. »مسعود اسعدی سامانی« گفت: آن دسته از 
مسافرانی که تا پیش از ۵ اسفند برای هر تاریخی بلیت تهیه 
کرده اند بدون پرداخت جریمه می توانند سفر خود را کنسل 
و کل هزینه بلیت را استرداد کنند. وی گفت: از آنجایی که 
مسافران تا قبل از ۵ اسفندماه اطالعی از کنسلی پروازها به 
دلیل شیوع کرونا نداشته اند به همین دلیل جریمه ای بابت 
استرداد بلیت ها از آنها اخذ نخواهد شد. به گفته سامانی از 
تاریخ ۵ اسفندماه به بعد هزینه جریمه بابت استرداد بلیت 
پروازها از مسافران اخذ می شود؛ چرا که مسافران با علم به 
شیوع ویروس کرونا اقدام به خرید بلیت داشتند. وی افزود: 
البته اگر از تاریخ ۵ اسفند ماه کشور دیگری به دلیل کرونا 
پروازهای ایرانی را متوقف کند، باز هم از مسافران این مقاصد 

بابت استرداد هزینه بلیت جریمه دریافت نخواهد شد.

سرگردانی مردم در كشاكش بخشنامه های دولتی و  زیان  سرمایه گذاران

هزینه های کنسلی   به مردم پرداخت نمی شود
بهانه های شركت های هواپیمایی برای بازپرداخت هزینه بلیط ها                                                                     چالش تامین مالی بازگرداندن وجوه كنسلی بلیط ها

مشکالت اجرای دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی 
محمود فخری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی فارس

با اعالم ورود ویروس کرونا به کشور مسافرت ها و تورهای مسافرتی کاهش یافته و آن دسته از مسافرانی هم که برای خرید بلیط و رزرو هتل اقدام کرده بودند به فکر لغو مسافرت افتادند. این اتفاق همزمان با تصمبم وزارت راه و شهرسازی موجب شد تا اکثر قریب به اتفاق 
مردم تصمیم به لغو سفرهای خود کرده و خواستار استرداد وجوه پرداختی شوند.  از آنجایی که که دستور بازپرداخت کامل این مبالغ از سوی وزیر راه و شهرسازی اعالم شده تمام ایرالین ها و هتل ها نموظف به بازگداندن این وجوه بدون کم و کاست هستند اما شاهد 
هستیم که برخی از این شرکت ها با بهانه جویی های مختلف از استرداد بدون جریمه مبالغ خودداری می کنند. همین موضوع موجب نارضایتی و تشنج در این حوزه شده و شکایات بسیاری نیز در این رابطه به ثبت رسیده است. عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی و عدم 
حرف شنوی از یکدیگر موضوعی است که در این رابطه مطرح می شود. هنگامی که تصمیمی از سوی وزارت خانه ای اعالم می شود انتظار این است که حرف شنوی و هماهنگی برای اجرای آن وجود داشته باشد. چالش هایی که امروز در رابطه با کنسلی بلیط ها مطرح 
است در گذشته نیز برای موضوعات دیگری هم اتفاق افتاده که ضرورت هماهنگی دستگاهها را می طلبد.   از طرفی دیگر تدابیری در ایرالین ها برای برگشت و پرداخت لحظه ای پول به مسافر وجود ندارد و دفاتر خدمات مسافرتی بین مسافر و شرکت های هواپیمایی و 

هتل ها مانده اند. پیشنهاد می شود یک ستاد بحران تشکیل و به مشکالتی که در این رابطه ایجاد شده است رسیدگی فوری شود در غیر این صورت تشنج در رابطه با این موضوع بیشتر از این خواهد شد. 

عوامل روانی موجب افزایش قیمت ها شد
حیدر ساکن برجی، رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد

شیوع بیماری کرونا و تاثیر مواد غذایی دارای ویتامین سی موجب شده تا قیمت ها در بازار میوه رشد کند. هرچند مردم حالت هیجانی در چند روز اخیر برای خرید برخی کاالها پیدا کردند اما همین حالت هیجانی 
و روانی موجب افزایش قیمت ها تا چند برابر در بازار میوه شده است.

 تقاضا بــرای پرتقال، لیمــو ترش، لیمو شــیرین، ســیر و زنجبیل افزایش داشــته و عرضه پاســخگوی این نیازها نیســت. عرضــه به همان مقــدار گذشــته و البته کافی با شــرایط معمول اســت اما مردم 
در شــرایط امروز و افزایــش آمارهای بیمــاری کرونا به فروشــگاه ها هجوم مــی آورند و با خریــد مقادیر زیــادی میوه کمبــود آن در بازار رقم خورده اســت. عــالوه بر ایــن ورود کرونا به ایــران روی نرخ 
 ارز هــم اثر خود را گذاشــت و همین مــورد به عــالوه افزایش تقاضــا برای تهیــه محصوالتی که مصــرف آن بــرای پیشــگیری از ابتالی به کرونا توصیه شــده بــود، موجــب افزایش چند برابــری قیمت 

برخی کاالها شد.
همچنین گران شدن قیمت این محصوالت ربطی به خرده فروشــان میوه و تره بار ندارد بلکه قیمت این محصوالت در روزهای اخیر در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران به شدت افزایش یافته است و اعضای ما نیز 
مجبور به فروش این محصوالت به قیمت های باالتری هستند. تمام فروشگاه هایی که در سطح شهر تهران اقدام به فروش هرمحصول کشاورزی از جمله سه محصول زنجبیل، لیموترش و سیر می کنند باید فاکتور 

خرید رسمی خود را از عمده فروشان میدان مرکزی به همراه داشته باشند، در غیر این صورت تخلف صورت گرفته و باید با آنها برخورد صورت گیرد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

چشم انداز  تورم  در سال 99

عراقچی: اینستکس تقریبا به مراحل عملیاتی رسیده است

مرغ گران نمی شود

شرط ادامه فعالیت تاالرهای پذیرایی

حقوق کارگران یک میلیون تومان افزایش پیدا  می کند؟

عرضه گسترده شوینده ها و ژل های ضدعفونی کننده با نرخ مصوب

ادامه سرمقاله
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چالش هــای پیــش روی مخاطبان و 
بازی سازان با وجود رمز دوم پویا

چالش های رمــز پویا پــس از کســب و کارهای 
اینترنتی، اینبار بازی ســازها و کسانی که حضور 
در لیگ های بازی دارند را نشــانه گرفته اســت. 
بازی سازان موبایلی که درآمدشــان بر پایه میزان 
تراکنش هــای کاربران اســت نیز نســبت به این 
مساله واکنش نشــان داده اند. رمز دوم پویا که در 
نگاه نخست به نظر می رســید اقدام مثبتی جهت 
جلوگیری از کالهبرداری های اینترنتی و افزایش 
ضریب امنیتی پرداخت ها باشــد، امــا این روزها 
بســیاری از صاحبان کســب وکارهای اینترنتی و 
کاربران را با چالش های جدی مواجه کرده اســت. 
تا آنجا که رمزدوم پویا، این روزها کمتر برای برخی 
از صاحبان کسب وکارهای آنالین و کاربران قابل 
اســتفاده اســت. به عبارتی کاربران در مواجهه با 
چالش های استفاده از رمزدوم پویا ترجیح می دهند 
قید خریدهای آنالین را بزنند که نتیجه اش کاهش 
تراکنش های کسب وکارهای اینترنتی شده است. 
از جمله کســب وکارهای اینترنتی که درآمدشان 
بر پایه میزان تراکنش های کاربران شــان شــکل 

می گیرد، بازی سازان موبایلی ایرانی است.

کاهش رونق بازی ها با افت تراکنش های 
درون بازی

به گزارش بنیاد ملی بازی های رایانه ای و براســاس 
آمارها در دنیا بیش از ۸۰ درصد از کل فرآیند صنعت 
بازی، درون پرداخت است و بخش عمده ای از درون 
پرداخت ها بابت تسریع زمانی در روند انجام بازی است. 
از آنجایی که بسیاری از پرداخت ها در بازی آنی انجام 
می شود، خیلی از کشورها در استورهایی چون گوگل 
پلی راهکار پرداخت با یک کلیک را در نظرگرفتند تا 
کاربر، وسط بازی و بدون اتالف وقت بتواند به راحتی 
پرداخت را انجام دهد. این درحالی است که براساس 
آخرین پیمایش بنیاد ملی بازی های رایانه ای)واحد 
دایرک( در پایان ســال ۱۳۹۶ از مجموع حدود ۳۲ 
هزار عنوان بازی در کافه بازار، تنها ۷ درصد قابلیت 
درون پرداخــت دارند. به گفته ی کارشناســان این 
حوزه، در کشورمان همان شیوه ی پرداخت با استفاده 
از رمز دوم ایستا باعث کاهش شانس پرداخت می شد 
که این فرآیند در حال حاضر و با اجرای رمز دوم پویا 

پیچیده تر نیز شده است.

ضربه به قلب صنعت بازی سازی ایرانی
به گزارش ایرنا،  قلب صنعت بازی ســازی ایرانی، 
بازی های موبایلی اســت. به عبارتی پایه ی اقتصاد 
بازی درایران که منجر به رونق اشتغالزایی داخلی 
می شود، بازی های موبایلی است. براساس آخرین 
پیمایش بنیاد ملــی بازی های رایانــه ای )واحد 
دایرک( در پایان سال ۱۳۹۶، نزدیک به ۱۴ درصد 
از کل بازار نرم افزار بازی هــای ویدئویی در اختیار 
بازی های بومی بوده و بیش از ۷۵ درصد از آن متعلق 
به بازی های موبایلی است. به عبارتی چرخش این 
صنعت بر دوش بازی های موبایلی است و استفاده 
از رمز دوم پویا، حرکــت چرخ های این صنعت را با 

اختالل مواجه کرده است.

در فراخوانی اعالم شد
حمایت معاونت علمی از طرح 

های نو برای مبارزه با كرونا
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فراخوانی 
در راستای حمایت از طرح های نو و برنامه های خاص 
برای مبارزه با کرونا منتشر کرد. به گزارش معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری، پرویز کرمی 
رئیس مرکز روابط عمومی معاونت علمی و فناوری 
گفت: با ورود ویروس کرونای جدید به کشورمان، در 
کنار زحمات جامعه پزشکی و پرستاری، فراخوانی 
داده ایم با عنوان »با کمک زیســت بــوم فناوری و 
نوآوری کرونا را شکست می دهیم« تا بر اساس آن، 
توان شرکت های دانش بنیان ، استارت آپها و فعاالن 
زیست بوم فناوری و نوآوری، همپای سایر نهادها و 
مردم، مشکل و معضل ویروس کرونا را برطرف کنند. 
مشــاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
بیان اینکه انتشــار این فراخوان عزمی جدی برای 
مقابله با بیماری کرونا اســت، ادامه داد: شرکت های 
دانش بنیان تولید کننده تجهیزات و لوازم پزشکی و 
آزمایشگاهی، تولید کنندگان ماسک نانو و ژل های 
ضد عفونی کننده، کیت های پزشکی و تشخیصی و 
تولید کننده های داروهای مرتبط، در این فراخوان 
ملی حضور دارند دعوت می شــوند و در صورت ارائه 
برنامه های خاص و طرح های نو از کمک های ویژه 
معاونت علمی بهره مند خواهند شــد.رئیس مرکز 
ارتباطات و اطالع رســانی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، با تاکید بر اینکه، مردم ایران اسالمی 
همچون همیشه تاریخ، از تهدیدها فرصت خواهند 
ساخت و با اتحاد و همگرایی و بهره مندی از هوش و 
خالقیت و توان علمی جوانان کشور از شیوع ویروس 
کرونا، یک فرصت ملی برای مقابلــه با بحران های 
اینگونه ایجاد خواهند کرد، ابراز کرد: در همین راستا، 
استارت آپهای فعال در حوزه های خدماتی، آموزشی، 
ارائه خدمات آنالین و تولید محتوا نیز اعالم آمادگی 
کرده اند که در این پویش مــا را یاری خواهند کرد و 
با تخفیف های ویژه ایــن دوران، رنج مردم را کمتر 
 خواهند کــرد و تســهیالت الزم در اختیار جامعه 

خواهند گذاشت.
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همه چیز سرجایش بود 
و روزها عادی سپری 
می شد تا اینکه سر و 
کله کرونا پیدا شد. این 
آغاز مشکل بود؛ چراکه 
با نگرانی مردم از شیوع این بیماری، کم کم سایه ترس 
از این بیماری در دل مردم جــای گرفت. این بود که 
نشست ها، کالس ها، جلســات و.. یکی یکی کنسل 
شــد و نوعی توقف در فعالیت؛ چه آموزش و چه کار 
ایجاد شــد. تنها تفاوت این چهارشنبه با چهارشنبه 
گذشته به نظر شما چیست؟ می توان در شهر قدم زد و 
نگرانی را در چهره مردم به ویژه سالمندان دید. زمانی 
که از شما می پرسند: »جوان! آیا ماسکم را درست زده 

ام؟«با شیوع کرونا در ایران، راهکارهای گوناگونی برای 
کاهش شیوع این ویروس از سوی مردم و کسب وکارها 
صورت می گیرد. راهکارهایی که البته اجرایی شدن آها 
منجر به ریشه کن شدن ویروس نمی شود اما می تواند 
در کنار رعایت نکات بهداشــتی و دیگر موارد، به کم 
شدن شیوع این ویروس کمک کند؛ برگزاری آنالین 
رویدادها و جلسات تیم ها و کسب وکارها یکی از این 
موارد اســت. طی روزهای اخیر با افزایش تعطیلی ها 
می توان روی این پلتفرم ها حســاب ویژه ای باز کرد؛ 
خدماتی که شاید تا پیش از این کمتر دیده می شدند. 
لزوم متوقف نشدن آموزش به خصوص در بین دانش 
آموزان یکی از مواردی است که می توان راه حل آن را 
در وبینار جستجو کرد. »کسب و کار« در گفتگو با چند 
پلتفرم برگزاری وبینار آنالین، لزوم توجه به این پلتفرم 

ها را بررسی می کند.

با شيوع كرونا  درخواست  استفاده از وبينار افزایش یافت

رشد 100 تا 150 درصدی درخواست  برگزاری جلسات آنالین
مینا حسینی

News kasbokar@gmail.com

روی آوردن مردم به ابزارهای آنالین در پی شیوع کرونا
مانوئل اوهانجانیانس، موسس و مدیر »ایسمینار«

با توجه به اینکه ایسمینار سیستم جامع و فول ســرویس مدیریت برگزاری وبینار است، اقبال به سمت استفاده از این سیستم بیشتر شده است. دلیل آن، این اســت که با توجه به اینکه در وبینار یا کالس آنالین دیگر نیاز به حضور فیزیکی نیست، بهترین و ایمن ترین 
راهکاری است که به نظر می رسد. از روز شنبه هفته اخیر نسبت به هفته قبل، ما رشد دو برابری در فروش داشتیم و به صورت کلی این هفته این رشد خود را حفظ کرده و درخواست به سمت ایسمینار بیشتر شده است. به طور قطع در شرایطی که نیاز است مردم برای 
پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا در خانه بمانند درخواست برای وبینار آنالین افزایش خواهد یافت. این در حالی است که ما در آبان ماه قطعی اینترنت را شاهد بودیم و درخواست برگزاری وبینار به حداقل رسید. در دی ماه بیزینس ماه حتی به صفر نیز رسید. قاعدتا 
با توجه به ارزش پیشنهادی که ایسمینار می دهد و آن حضور نداشتن اما استفاده از مهارت های جدید و فرصت برابر برای انسان هاست، مورد اقبال قرار گرفته و این رشدی هم که ما شاهد هستیم، یک بخش به دلیل لزوم قرار نگرفتن مردم در مکان های عمومی است 
و به همین دلیل مردم به ابزارهای آنالینی مثل وبینار روی آورده اند. این مزیت وبینار به ما کمک کرده تا افزایش درآمد داشته باشیم. این رشــد درخواست به معنای این نیست که ما کاسب کروناییم. تمام تالش ما در راستای این است که برای مردم و برگزارکنندگان 
شرایط را آسان کنیم. در حال حاضر کمپینی را به نام #آموزش_ بدون توقف اجرا کرده ایم و در قالب این هشتگ برگزاری وبینار را رایگان کرده ایم. با این کار به دنبال این هستیم که مردم را ترغیب کنیم که وبینار برگزار کنند و این کار به صورت رایگان است. هدف ما 
از رایگان کردن این نوع آموزش ها این است که با موج مقابله با شیوع کرونا با مردم همراهی کنیم و این کار در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی ایسمینار است. هرچند پیش از این نیز در همه اتفاقات گذشته مثل سیل و.. ایسمینار سعی کرده با توجه به اندازه و توان 

خود همیشه با مردم همراهی کند. 

همراهی با مردم با رایگان کردن خدمات
علی اکبر چراغی صنوبری، مدیرعامل سرویس جلسات آنالین »روبرو«

به طور کلی برای استفاده از جلسات آنالین درخواست ها افزایش یافته است. این افزایش درخواست دو زمینه می تواند داشته باشد و یک مورد آن، این است که در پی شیوع بیماری کرونا بسیاری از شرکت ها و سازمان ها نیروهای خود را دورکار کرده اند. بنابراین نیاز به برگزاری 
جلسات آنالین احساس شده است. ازاین رو این رشد دور از ذهن نیست. ما تا پایان اسفند نیز فروش اشتراک نداریم و خدماتمان را به صورت رایگان عرضه می کنیم تا ان شاءا... بتوانیم در این شرایط تاثیرگذار باشیم. تا پایان اسفند برنامه  ما این است که خدماتمان را به صورت 
رایگان عرضه کنیم تا بتوانیم نقش کوچکی برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا داشته باشیم. طی روزهای اخیر استفاده از خدمات ما افزایش چشمگیری داشته است هرچند نمی توانم آمار دقیقی اعالم کنم؛ ولی حداقل بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد رشد درخواست داشته ایم. 
نکته کلی در این گونه موارد این است که ما وقتی یک بحران رخ می دهد به فکر راهکار می افتیم؛ ولی واقعا الزم است شرکت ها و نهادها فرهنگسازی برای استفاده از جلسات آنالین و دورکاری را ادامه بدهند و کال آن را کنار نگذارند چون این کار می تواند روی هزینه ها، رفت و 

آمدها، کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک و... تاثیر داشته باشد. به تبع بهره وری سازمان ها نیز افزایش خواهد یافت.

فرزندکشی با تبصره
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات

درخصوص طرح وضع مالیات از تبلیغ شرکت های ایرانی بر بستر گوگل با وزارت ارتباطات یا سازمان 
فناوری صحبتی نشده است. ما نیز همزمان با انتشار عمومی از آن مطلع شدیم، حتی از ما نظرخواهی هم 
نشده است. با تصویب این پیشنهاد، مساله مهم تسهیل فعالیت کسب وکارها از بین می رود. مشکل بعدی 
این است که براساس این پیشنهاد یک حوزه نوظهور که خودش نیاز به کمک و حمایت دارد را موظف 
می کنیم برای بخش دیگری که هیچ ربطی به او ندارد بودجه تامین کند. در حوزه کسب و کارهای نوظهور 
نه تنها باید دولت تسهیل گری انجام شود، بلکه اگر تعرفه ای هم گرفته می شود باید صرف توسعه همان 
حوزه شود. اینکه مالیات یک حوزه نوظهور و نحیف را به رفاه اجتماعی اختصاص بدهیم عجیب است. اگر 
این نهاد به بودجه یا حمایت مالی نیاز دارد می تواند از نهادهای قدیمی تر یا خزانه عمومی برداشت کند. 
این کار مانند فرزندکشی است، مثل این که از فرزند کوچک خانواده بخواهیم مخارج اعضای خانواده را 
تامین کند. این کار به مثابه باال بردن میزان مداخله و کنترل دولت در فعالیت کسب و کارهاست. این 
کار باعث می شود فعالیت هایی که در تمام این مدت برای تسهیل کسب و کارها صورت گرفته به ضد 
خودش تبدیل شود. امکان پذیری و مطلوبیت این طرح عمال زیر سوال است. ضمن این که باید بگویم 
حتی اگر کنترل و نظارت روی کسب و کارها شدنی باشد، پس از مدتی راه حل های تکنولوژیکی برای دور 
زدن این کنترل ها پیدا می شود. اگر بدبینانه فکر کنم باید بگویم با این کار امکان کنترل بر فعالیت های 
شرکت اینترنتی را افزایش می دهند. کنترل ترافیک تک تک شرکت ها کار خطرناکی است. اجرای این 

کار عالوه بر این که هزینه زیادی می خواهد باعث فساد هم می شود.

با وبینار، آموزش متوقف نمی شود
پویا عابدی، مدیر پلتفرم برگزاری وبینار »وبرنو«

به دنبال شیوع بیماری کرونا، استفاده از خدمات اینترنتی افزایش یافته و ما نیز افزایش درخواست استفاده از وبینار آنالین را شاهد هستیم. به همین دلیل بسته ویژه ای در نظر گرفته ایم و سعی می کنیم خدماتمان را با حداقل قیمت های ممکن ارائه کنیم. به هر حال از بابت 
اینکه می توانیم این سرویس را ارائه دهیم و از طرفی در حال حاضر خیلی از سازمان ها و شرکت ها می توانند جلساتشان را به واسطه استفاده از این سرویس برگزار کنند، خوشحالیم. هنوز میزان دقیق رشد درخواست ها را محاسبه نکرده ایم؛ اما این رشد، رشدی قابل توجه بوده 
است. استفاده کردن از وبینار مخصوصاً در حوزه آموزش، صرف نظر از شرایطی که در آن قرار داریم، راهکار مناسبی است که باید فرهنگ استفاده از آن ایجاد شود. دالیل متعددی در این رابطه وجود دارد ازجمله حذف شدن رفت و آمد و کم شدن ترافیک، دسترسی به شهرها 
و کشورهای دیگر، کم شدن هزینه ها، دسترسی به اساتیدی که محتوای باکیفیت ارائه می کنند. بنابراین دالیل متعددی را می توان برشمرد که چرا استفاده از این سیستم ها یا پلتفرم های برگزاری وبینار می تواند تحول آفرین باشد مخصوصا در حوزه آموزش؛ ولی در شرایط 
فعلی هم به نظر می رسد یک راهکار بسیار مناسب است؛ یعنی با توجه به بحرانی که با آن مواجه هستیم، به نظر می رسد می تواند راهکاری منطقی باشد. در شرایط فعلی که با تعطیلی مدارس و دانشگاه ها فعالیت آموزشی متوقف شده، برگزاری کالس های آموزشی آنالین خیلی 
سریع می تواند این قشر را به فعالیت برگرداند و بسیار کمک کننده باشد. در چنین شرایطی دو نکته حائز اهمیت است. نکته اول اینکه ما امیدوار هستیم هرچه زودتر بحران فعلی برطرف شود و جامعه به شرایط عادی برگردد. در شرایط فعلی ما تالشمان را می کنیم که کسانی 
که به ابزارهای آنالین نیاز دارند بتوانند از وبینار و جلسات آنالین استفاده کنند. نکته دوم اینکه کاری که کرده ایم این است که با افزایش درخواست، قیمت طرح هایی که در »وبرنو« داریم تا حدی که برایمان امکان داشته هزینه هایمان را کاهش داده ایم. بنابراین به هیچ عنوان 

به دنبال استفاده از شرایط پیش آمده نیستیم و تالش می کنیم سرویس ها را تا جای ممکن به حداقل قیمت ارائه دهیم که به هر حال جاهایی که فعایت آنها متوقف شده، بتوانند تا جایی که می توانند، نیازشان را با وبینار برطرف کنند. 

هرچنــد پیــش از این 
کسب و کارهای آنالین 
از مشــکالت بسیاری 
ناالن بودند اما امیدوار به 
بهبود شرایط؛ اما به نظر 
می رســد بهبودی که در کار نیســت هیچ؛ شرایط 
بغرنج تر شده است. این کســب و کارها هم اکنون با 
پیشنهاد دیگری که به مجلس ارائه شده است، خود 
را در آستانه خطر دیگری می بینند.قضیه از این قرار 
است که پیشنهاد دریافت مالیات از اشخاص حقیقی 
و حقوقی تبلیغ دهنده در سامانه های برخط خارجی 
همچون گوگل از سوی مرکز پژوهش های مجلس در 
کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مطرح شد. طبق پیشنهاد 
مرکز پژوهش های مجلس اشخاص حقیقی و حقوقی 
که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغی گوگل انجام 
می دهند موظف خواهند شــد تا معادل ۵۰ درصد 
کل مبلغ پرداختی به این شرکت را نزد خزانه داری 
کشور واریز کنند. در صورت تصویب پیشنهاد مرکز 
پژوهش ها از ســوی نمایندگان مجلس و در نهایت 
تصویب شورای نگهبان، عمال تمامی تبلیغ  دهندگان 
ایرانی که تبلیغ کاال و خدمات خود را بر بستر گوگل 
انجام می دهند باید معادل ۵۰ درصد مبلغ پرداختی 
به گوگل را بــه خزانه داری کشــور بپردازند. این در 
حالی است که اگر چنین طرحی تصویب شود و مورد 
موافقت قرار بگیرد، قطعا ضربه دیگری به کســب و 
کارهای آنالین وارد خواهد شد. این پیشنهاد به صورت 
اصالحیه ای بــرای بند الحاقی تبصــره ۱۵ مصوبه 
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ۹۹ مبنی بر »اخذ 
عوارض از خدمات دیجیتالی« از سوی مرکز پژوهش 
های مجلس ارائه شده است. کمیسیون تلفیق بودجه 
در اصالحیه خود روی تبصره ۱۵ الیحه بودجه بندی را 
اضافه کرده بود که طبق آن اپراتورهای ارائه دهندگان 
خدمات مخابراتی، عالوه بر قیمت هر پیامک مبلغ 
۱۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت 

و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور 
واریز کنند.

وزارت ارتباطــات شــرکت هایی که از 
تبلیغات خارجی استفاده می کنند را به سازمان 

مالیاتی معرفی کند
حال مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده تا عالوه 
بر اخذ عوارض یا مالیــات از ارائه دهندگان خدمات 
مخابراتی به ازای ارسال پیامک از تبلیغ دهندگان بر 
بستر گوگل نیز مالیات دریافت شود. در پیشنهاد ارائه 
شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس تمایز آشکاری 
میان تبلیغ دهنده و شرکت واسط گیرنده تبلیغ قائل 
نشده است؛ اما گمان می رود با توجه به ذکر عبارت 
افراد حقیقی یا حقوقی در متن پیشنهادی عمال تمامی 
افراد یا شرکت هایی که مســتقیما خود از سرویس 
تبلیغاتی گوگل اســتفاده می کنند یا با کمک یک 
واسط از این خدمات استفاده می کنند باید ۵۰ درصد 
مبلغ را پرداخت کنند. برای اجرایی شدن این طرح نیز 
وزارت ارتباطات باید شرکت هایی که از تبلیغات این 
بسترهای همچون گوگل استفاده می کنند را شناسایی 
و آنان را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. در نهایت 
مقرر شده تا در آمد حاصل از این بخش ۲ هزار میلیارد 
ریال جهت انجام امور معلوالن و کودکان خیابانی در 
اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد.طبق این گزارش 
یکی از مصادیق تبلیغ در فضــای مجازی تبلیغ در 
جویشگرهای اینترنتی اســت. طبق گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس انحصار جســتجوی اینترنتی 
در ایران در اختیار گوگل اســت.مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارشی که به کمیسیون تلفیق بودجه 
ارائه داده، تاکید کرده است که شرکت گوکل حدود 
۳۰۰ هزار تومان تا ۶۰ میلیون تومان از هر کسب وکار 
برای تبلیغــات دریافت می کنــد. برآوردهای مرکز 
پژوهش های مجلس نشان می دهد اگر به طور متوسط 
هر تبلیغ ۵ میلیون تومان عاید شرکت گوگل کند و 
هر شرکت تنها یکبار به گوگل تبلیغ سفارش دهد و 
ساالنه این شرکت از محل تبلیغات شرکت های ایرانی 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد دارد.بررسی بودجه 

۹۹ توسط مرکز پژوهش ها در حالی انجام می شود که 
کلیات بودجه ۹۹ در صحن علنی دوشنبه )۵ اسفند( 
مجلس رد شد؛ اما در جلسه غیرعلنی روز ۶ اسفندماه 
مجلس در مورد بودجــه ۹۹،  با تصمیم نمایندگان، 
دولت و کمیسیون تلفیق با هماهنگی یکدیگر بودجه 

۹۹ را مورد بررسی قرار دهند.

انتقاد فعاالن کسب و کارهای مجازی به 
این پیشنهاد

رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره کسب و کارهای 
اینترنتی در توئیتی با انتقاد از این پیشنهاد نوشت: 
»مجلس و عوامل مرتبط در چند وقت اخیر کوالک 
کردند. آن از طرح بی سر و ته نمافا و این هم پیشنهاد 
گرفتن مالیــات جدید. از مرکز پژوهــش ها انتظار 
بیشتری می رود. وقتی شما جایگزین ندارید نباید 

محدودیت بگذارید. این راهش نیست.«
عادل طالبی، دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی نیز 
در توئیتی تامل برانگیز نوشت: »بر این ماجرای عوارض 
)یا مالیات یا خشکه یا هر چیز دیگری که اسمش را 

بگذاریم( حداقل ۴ ایراد اساسی را وارد می دانم.
۱.  اول اینکه بگویید در مرکــز به اصطالح پژوهش 
ها دقیقا چه افرادی با چه تخصص هایی و براســاس 
چه صالحیت یــا اطالعات یــا دانش یــا تجربه یا 
تخصصی یا با مشــارکت چه گروهــی با حضور چه 
 متخصصانی درابــره این موضــوع تصمیم گیری

 شده است؟
۲. دوم اینکــه بگویید مبانی محاســبه ۵۰ درصد 
چیست؟ براســاس چه جدولی، چه محاسباتی ۵۰ 
درصد را درآوردید؟ از کجا درآوردید؟ چرا ۴۹ درصد 
یا ۵۱ درصد نه؟ این مبانی محاســبه را چرا منتشر 

نکرده اید؟
۳. سوم اینکه آیا گوگل در ایران دفتر دارد که کنترل 
و بررسی کنید؟ آیا فردا که این را اجرایی کردید، من 
که گوگل ادز می دهــم آن را »گوگل ادز« ثبت می 
کنم یا مثاًل »هزینه فالن«؟ چــرا قانونی که قابلیت 
اجرا ندارد تصویب می کنید؟ چرا امنیت روانی فضای 
کسب و کار را مختل می کنید؟  هر وقت کاری کردید 

که مشکالتتان حل شد و گوگل و مایکروسافت و اپل 
در ایران دفتر داشتند و من امکان ثبت فاکتور رسمی 
و »ممهور به مهر و دارای کد اقتصادی« را داشــتم، 
بنشــینید دور میزهایتان و تصمیمات این چنینی 
بگیرید. با تصویب چنین قوانینی فقط موجبات وهن 

قانون را فراهم می کنید. 
۴. و البته چهارم اینکه هر ســه مورد باال را که حل 
کردید، محل هزینه کرد این به اصطالح عوارض را هم 
تعیین کنید. این پول را کجا می برید و صرف چه کاری 

خواهید کرد؟ 

دریافت ماليات 50 درصدی از تبليغ شركت های ایرانی بر بستر گوگل تصویب می شود؟

زمزمه  وضع مالیات جدید برای آنالین ها
مینا حسینی
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