
گسترش ســرعت شــیوع کرونا در جهان باعث تداوم قرمزپوشی 
شاخص ها شده است.به گزارش ایسنا به نقل از نیویورک تایمز، هر 
چند سرعت شیوع کرونا در مناطق مختلف چین کاهشی شده است 
اما انتشار موارد جدید ابتال به کرونا در کشورهای مختلف، باعث ایجاد 
موج جدیدی از نگرانی ها در بین معامله گران شده است. تاکنون بیش 
از ۸۵ مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین، ۲۹۲۳ نفر 
جان خود را از دست داده اند. تاکنون در بسیاری از کشورهای جهان 
از جمله چین، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ، تایلند، تایوان، 
مالزی، ایران، ایتالیا، استرالیا، آلمان، آمریکا، ویتنام، فرانسه، ماکائو، 

کانادا، امارات متحده، اتریش، الجزایر، کرواســی، سوییس، رومانی، 
انگلیس، فیلیپین، هند، روسیه، اسپانیا، بلژیک، کامبوج، مصر، فنالند، 
اسرائیل، کویت، عمان، افغانســتان، لبنان، نپال، سری النکا و سوئد 
گزارش شده اســت. بانک مرکزی چین با ورود همه جانبه خود به 
بازارهای مالی این کشور تا حدی موجب دلگرمی معامله گران شده 
اســت. عالوه بر تزریق حدود ۲۴۰ میلیارد دالر منبع ارزی به بازار، 
بانک های دولتی و مقام های مختلف محلی چین از ارائه حدود ۲۰۰ 
میلیارد یوان تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط خبر داده اند. 
با این حال ریــزش های اخیر بورس های جهانی کــه از زمان رکود 

بزرگ ۲۰۰۸ بی سابقه بوده اســت کماکان ادامه دارد.یونگ یو ما، 
استراتژیست سرمایه گذاری در موسسه "بی ام او ولث منیجمنت” 
گفت: بدترین سناریو ممکن برای سرمایه گذاران رخ داده و ویروس به 
همه جا شیوع پیدا کرده است. این وضعیت برای اقتصاد جهانی اصال 
خوب نیست و به ویژه انتشار ویروس در اروپا و خاورمیانه نگران کننده 
شده است.در اروپا و به دنبال قرنطینه چندین شهر در ایتالیا، مقامات 
فرانسه و اتریش از اتخاذ تدابیر امنیتی و بهداشتی شدید خبر داده اند. 
فرانسه پیش بینی کرده است با کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی گردشگر 
مواجه شــود. اولیور وران، وزیر بهداشت فرانسه از رایزنی با همتایان 

اروپایی خود برای مقابله از ایجاد یک اپیدمی در اروپا خبر داده است.  
در حوزه جنگ تجاری به نظر میرسد پس از توافق نسبی با چین به 
دنبال امضای فاز نخست توافق تجاری پس از ۱۷ ماه اختالف گسترده، 
اکنون توجه آمریکا معطوف به اتحادیه اروپا شده است. آمریکا تاکنون با 
ژاپن، کانادا، مکزیک، برزیل، آرژانتین و کره جنوبی بر سر پیمان تجاری 
جدید که هدف آن کاهش کسری حساب تجاری این کشور و افزایش 
واردات محصوالت آمریکایی است به توافق رسیده و با چین نیز فاز 
نخست توافق را امضا کرده است که طبق آن چین متعهد به افزایش 
۲۰۰ میلیارد دالری واردات خود از آمریکا طی سه سال شده است.

دونالد ترامپ در جریان سفرش به هند خواستار امضای یک پیمان 
تجاری جدید با این کشور شده است. در وال استریت، بیشتر شاخص ها 
نزولی بودند تا جایی که دو شاخص از سه شاخص مهم بورسی در سطح 
پایین تری از روز قبل خود بسته شدند.شاخص "داوجونز ایدانستریال 
اوریج" با ۱.۳۹ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۵ هزار و 
۴۰۹.۳۶ واحد بسته شد. شاخص "اس اند پی ۵۰۰" با ۰.۸۲ درصد 
ریزش تا سطح ۲۹۵۴.۲۲  واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم 
بورسی آمریکا یعنی " نزدک کامپوزیت" با صعود ۰.۰۱ درصدی در 

سطح ۸۵۶۷.۳۳  واحدی بسته شد.

به دنبال حمله بی ســابقه جنگنده های روس به مواضع 
ارتش ترکیه در شمال سوریه ارزش لیر با ریزش شدیدی 
مواجه شد. به گزارش ایسنا به نقل از اهوال، جنگنده های 
نیروی هوایی روسیه روز گذشته مواضع ارتش ترکیه را در 
شمال سوریه طی حمله ای بی سابقه هدف قرار دادند که 
به دنبال این حمالت، دست کم ۳۳ سرباز ترک کشته و 
۳۶ نفر نیز مجروح شدند.با وجود توافق رؤسای جمهور دو 
کشور برای دیدار با یکدیگر در هفته آینده، بازار ارز استانبول 
با نگرانی از تشدید تنش ها با روسیه دچار ریزش شدیدی 
شد تا جایی که ارزش لیر به پایین ترین سطح یک سال 
اخیر خود رسید. ارزش لیر در برابر دالر در معامالت صرافی 
های استانبول تا ۰.۹ درصد پایین رفت و نرخ برابری هر 

دالر معادل ۶.۲۴۱ لیر اعالم شد. لیر از ابتدای امسال بیش 
از سه درصد ارزش خود در برابر دالر را از دست داده است. به 
گفته معامله گران، افزایش شمار مبتالیان به ویروس کرونا 
در منطقه خاورمیانه و جهان نیز یکی از دالیل اصلی کاهش 
ارزش پول ملی در ترکیه بوده است. ترکیه برای جلوگیری 
از ورود کرونا به این کشور، مرزهای خود با ایران را بسته و 
بسیاری از پروازها نیز تعلیق شده است با این حال برخی 
گزارشات غیررسمی حاکی از ابتالی یک نفر در این کشور 

به کرونا بوده است.
لیر در برابر دیگر ارزهای مهم نیز روندی نزولی داشت تا 
جایی که نرخ برابری هر پوند معادل ۸.۰۰۲ لیر و هر یورو 
معادل ۶.۸۸۳ لیر اعالم شد. از سال گذشته تاکنون لیر ۱۳ 

درصد ارزش خود را از دست داده و این به جز ریزش ۲۸ 
درصدی لیر در ســال ۲۰۱۸ بوده است. عالوه بر بازار ارز، 
بازار بورس نیز تحت تاثیر اخبار مربوط به تحوالت سوریه 
و شیوع کرونا قرار داشت تا جایی که اصلی ترین شاخص 
بورسی این کشور یعنی " بیست ۱۰۰" بورس استانبول با 
۱۰ درصد کاهش تا سطح ۱۱۰ هزار و ۴۱۸.۳۷ واحد عقب 
نشست.جیسون تووی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی 
در موسسه " کپیتال اکونومیکس" گفت: این احتمال وجود 
کرد که نرخ برابری هر دالر تا پایان سال به ۷.۵ لیر نیز برسد. 
ریسک اصلی آن است که مقامات سعی کنند هر طور شده 
جلوی ریزش لیر را بگیرند و ایــن اقدام می تواند عواقبی 

دردناک و بلندمدت برای بازار ارز ترکیه داشته باشد.

به دنبال نگرانی از شیوع ویروس کرونا در تهران و ضرورت 
رعایت دوچندان نکات بهداشــتی از سوی شهروندان 
و هم چنین هم زمانی آن با ســنت نوروزی خانه تکانی، 
مصرف آب تهران به صورت چشم گیری افزایش یافته 
است.به گزارش ایسنا، مصرف آب شهروندان تهرانی در 
روز جمعه ۹ اسفندماه ۹۸ از مرز سه میلیون مترمکعب 
عبور کرد که این میزان برای این مقطع از سال باال است. 
همچنین افزایش مصرف آب در روزهای گذشته موجب 
افت فشار در برخی مناطق شــهر تهران و قطع آب در 

شهرها و روستاهای پیرامونی شده است.
به همین دلیل شرکت آب و فاضالب استان تهران طی 

اطالعیه از مشترکان استان تهران درخواست کرد تاضمن 
رعایت دستورالعمل های بهداشت فردی تا حد امکان از 
مصارف غیر ضروری مانند شست وشوی فرش، پتو، درها 
و پنجره ها خودداری شود تا برای مصارف ضروری دچار 
کمبود آب نشویم و این مقطع حساس را بدون کم آبی و 
قطع آب سپری کنیم .البته به طور کلی نیز باید گفت 
که میانگین مصرف آب در شــهر تهران، دوونیم برابر 
میانگین جهانی تخمین زده شــده است، تهران کمتر 
از ۱.۱ درصد از سطح کشــور را داراست، اما ۲۰ درصد 
جمعیت و ۴۵ درصد صنعت کشور را در خود جای داده 
که همین مساله موجب افزایش مصرف آب در پایتخت 

شده است و این در حالی است که در مجاورت تهران، هیچ 
رودخانه ای نیست و آب مورد نیاز پایتخت از حوضه های 
آبی مناطق دیگر تامین می شود.این در شرایطی است 
که در روزهای گرم ســال و در اوج مصرف، چهار و نیم 
میلیون مترمکعب آب در استان تهران مصرف می شود 
که این رقم، معادل ۵۲ هزار لیتر بر ثانیه، یعنی معادل 
۵۲ هزار بطری یک لیتری در هر ثانیه اســت که از این 
میزان، مصرف شــهر تهران، ســه میلیون و ۳۰۰ هزار 
مترمکعب بر ثانیه تخمین زده شــده است؛ به عبارتی، 
 معادل ۳۸ هزار بطری یک لیتری در ثانیه در شهر تهران

 آب مصرف می شود.

طبق یک گزارش جدید، قیمت نفت تا سال ۲۰۲۵ که رشد 
تقاضا و عرضه آهسته خواهد شد، ممکن است بین ۵۰ تا ۷۰ 
دالر باشد. به گزارش ایسنا، بازار نفت در آینده نزدیک به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و چشم انداز نابودی تقاضا و افت رشد 
اقتصادی، با مازاد عرضه شدید روبرو است. اما صنعت نفت 
شیل آمریکا از افول اخیرش بهبود پیدا نخواهد کرد و رشد 
انفجاری سال های گذشته را تجربه نمی کند که این مسئله 
رشد عرضه را محدود نگه خواهد داشت.بانک آمریکا مریل 
لینچ در گزارشی اعالم کرد که اقتصاد تولید شیل در آمریکا، 
کف قیمت ۵۰ دالر در هر بشکه نفت برنت و کف قیمت ۴۵ 
دالر وست تگزاس اینترمدیت را نشان می دهد. به عبارت 
دیگر شرکت های حفاری شــیل در قیمت پایین ۵۰ دالر 

نمی توانند پول ساز باشند. اما اگر شاخص قیمت نفت آمریکا 
۶۵ دالر یا باالتر باشد، شیل رشد خواهد کرد. اما سایرین 
هشــدار داده اند که وضعیت فعلی ممکن است یک رکود 
چرخشی نباشد و رشد انفجاری صنعت شیل ممکن است 
پایان یافته باشد.اولیویه لوپوچ، مدیرعامل شرکت شلومبرگر 
انتظار دارد رشد شیل آمریکا امسال بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار 
بشکه در روز آهسته شود و در سال ۲۰۲۱ به ۲۰۰ هزار بشکه 
در روز سقوط کند. پس از آن هم روند یکنواختی پیدا کرده و 
به رشد برنمی گردد. طبق جدیدترین گزارش اداره اطالعات 
انرژی آمریکا، تولید تمامی مناطق شــیل بجز پرمیان، در 
مارس کاهش پیدا خواهد کرد و به عنوان مثال انتظار می رود 
تولید آنادارکو در اوکالهاما ۱۰ هزار بشــکه در روز کاهش 

پیدا کند. در این بین فشار روی فاینانس جهانی برای عدم 
حمایت از سوخت های فسیلی احتماال رشد پیدا می کند. بر 
اساس گزارش بانک آمریکا مریل لینچ، ریسک های محیط 
زیستی روی ارزش دارایی های انرژی به شکل معنی داری 
تاثیر خواهند گذاشت و سرمایه گذاری را کاهش داده و زمینه 
را برای ابهامات بیشتر در خصوص قیمت نفت فراهم می 
کنند. بانک های بزرگ در حال حاضر محدودیت هایی برای 
تامین مالی روی ماسه های نفتی، نفت قطب شمال و زغال 
سنگ اعالم کرده اند. برای شرکت هایی شیل که بدهی های 
هنگفت دارند، رشد کندتر تولید و جریان نقدینگی منفی 
شرکت های حفاری زیادی را از میان می برد که قادر نیستند 

از ورشکستگی جلوگیری کنند.

وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشــنبه کانال مالی 
سوئیس را از تحریم های بانک مرکزی ایران در مبادالت 
بشردوستانه معاف کرد.به گزارش ایسنا، وزارت خزانه 
داری آمریکا بــا صدور بیانیه ای اعــالم کرد که کانال 
مالی سوئیس برای تسهیل تراکنش های بشردوستانه 
موسوم به "SHTA" به طور کامل عملیاتی شده است. 
در بیانیه خزانه داری آمریکا از کانال سوئیس به عنوان 
تنها کانال مورد تایید برای انجام تراکنش های مربوط 
به اقالم بشردوستانه نظیر مواد غذایی و دارو با ایران در 
حال حاضر نام برده شده و از شرکت های غیر سوئیسی 
نیز خواسته شده اســت تا با مطالعه ضوابط مندرج در 

پایگاه اطالع رسانی این کانال، کلیه تراکنش های بانکی 
مربوط به مبادالت بشردوستانه خود با ایران را منحصرا 
از طریق این کانال انجام دهند.استیون منوچین، وزیر 
خزانه داری آمریکا با تشــکر از همکاری سوئیس برای 
راه اندازی این کانال مدعی شــده است که هدف از راه 
اندازی این کانال، اطمینان یافتن از دسترســی مردم 
ایران به اقــالم غذایی و دارویی مــورد نیاز خود بدون 
نگرانی های مربوطه به انحراف از تحریم ها توسط ایران 
بوده است.پیش تر خزانه داری آمریکا در ماه اکتبر سال 
قبل از آمادگی خود برای تسهیل تجارت بشردوستانه 
با ایران خبر داده بود و نخستین تراکنش مربوط به این 

کانال در ماه ژانویه امسال با ارسال یک محموله دارویی 
مربوط به بیماری سرطان به ایران به ارزش ۲.۳ میلیون 
یورو توسط شرکت " نواریتس" مستقر در شهر ژنو بوده 
است.پیش تر و به دنبال قرار گرفتن نام بانک مرکزی 
ایران توسط آمریکا در فهرست تحریم های مربوط به 
حامیان مالی تروریســم، انجام تراکنش هــا با ایران با 
دشواری مواجه شده بود. با این حال طبق گفته وزارت 
خزانه داری آمریکا، اطالعات مربوط به تراکنش ها باید 
توســط بانک های عامل در اختیار دولت سوئیس قرار 
داده شــود تا این اطالعات از طریق دولت سوئیس در 

اختیار خزانه داری قرار گیرد.

ادامه ریزش های سنگین بورس های جهانی

ارزش لیر به پایین ترین سطح  یک  سال اخیر رسید

هشدار قطع آب در تهران همزمان با نگرانی از شیوع کرونا 

پیش بینی بانک  آمریکایی از آینده بازار نفت

جزئیات معافیتهای جدید تحریمی آمریکا در مورد ایران
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دریافت مالیات از تبلیغ دهندگان در سامانه های 
برخط خارجی همچون گوگل جدی تر شد

مالیات ستانی دولت  از 
 استارت آپ ها 
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خالی شدن  قفسه های
 فروشگـاهی

با هجوم یک باره موج  خریداران
 به بازارها،   نظام   توزیع    دچار  اختالل  شد

مسئوالن:   نیازی   به    هجوم   برای   خرید   نیست

ســید محمود فاطمی عقدا، رئیس ســابق مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی معتقد است به 
دلیل نااطمینانی و انتظارات تورمی در بازار، هجوم به 
بازار مسکن برای خرید شروع شده است. طبق آمار 
بانک مرکزی، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران در ۱۱ ماهه ســال ۱۳۹۸ به ۷۳.۴ هزار 
واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال پیش از آن ۳.۶ درصد کاهش نشان می دهد، اما 
با این حال روند نقطه به نقطه نشان از آغاز افزایش ها 
در تعداد معامالت و همچنین قیمت مسکن در شهر 

تهران دارد.مطابق این آمارها معامالت...

محدودیت های مســافرتی ناشــی از ویروس 
کرونا در کشــور موجب کاهش بی سابقه نرخ 
بلیت هواپیما به مقصدهای مختلف شده است. 
آمارهای منتشر شده نشان می دهد نرخ کاهش 
قیمت ها در برخی پروازهــا حتی از نصف نیز 
بیشتر اســت و این در حالی است که مشتری 
هم برای آن وجود ندارد. نــرخ بلیت هواپیما 
از تهران به مقصد کیش بــرای هر نفر به ۱۸۰ 
هزار تومــان کاهش یافتــه و در موردی دیگر 
بهای بلیت مشهد به مقصد کرمانشاه ۷۶ هزار 
 تومان است. قیمت بلیت های مذکور تا قبل از

 نگرانی های به وجود آمده ...

 قائم مقام دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی قــم گفــت: ازخــروج افراد 
مشــکوک به کرونا از قم از فردا یکشنبه جلوگیری 
خواهد شــد. به گزارش خبرگزاری صداوســیما؛ 
مرکز قم، جلوگیــری از خروج افراد مشــکوک به 
کرونا از قمدکتــر ابرازه گفت: همکاران دانشــگاه 
 علوم پزشــکی در خروجی های شــهر مستقر و با 

تب سنج افراد را کنترل خواهند کرد.
وی تاکید کرد: در صورتی که فــردی دارای عالئم 

ابتال به کرونا باشد از خروج وی جلوگیری و قرنطینه 
خواهد شــد. وی هدف از این کار را شــیوع کمتر 
بیماری کرونا اعالم کرد و گفت: مســاله شــیوع 
 بیماری کرونا جدی و گســترده اســت و بهبودی

 افراد هم به ســختی حاصل می شــود، اما مردم 
آن را هنــوز جــدی نگرفته انــد و مطابق معمول 
رفــت و آمد هــای زیــادی در خیابان هــا دارند 
 و حتــی در برخــی مناطــق تجمعاتــی برگزار 

می کنند.

به دنبال شــیوع ویروس کرونا و تصمیم گیری برای 
کاهش ســاعت کاری کارکنان، بانک ها نیز ســاعت 
کاری را کاهش دادند. به گزارش ایسنا، طبق تصمیم 
اتخاذ شده برای کاهش ســاعت اداری ادارات قرار بر 
این شد که ساعت کاری کارکنان ادارات در تهران به ۸ 
تا ۱۳ تغییر کند و ساعت کاری کارکنان شش روز کار 
در هفته نیز ۸ تا ۱۲ اعالم شد. در این جریان بانک ها 
نیز اقدام به کاهش ساعت کاری کردند؛ به طوری که 
شورای هماهنگی بانک های دولتی اعالم کرد ک ساعت 

کاری بانک های عضو شــورا در سطح کشور کاهش 
یافته است. بر این اساس ساعت کاری بانک های عضو 
شورا در تمام کشور از امروز)دهم اسفند( تا آخر هفته 
)پانزدهم اسفند( از ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود و ساعت 
کار کارکنان آنها ۸ تا ۱۳ اعالم شــده است. در مورد 
بانک های خصوصی هم طبق اعالم جمشیدی - دبیر 
کانون بانک های خصوصی - ایــن اختیار به مدیران 
بانک ها در تهران داده شده که حداکثر یک ساعت از 

صبح و یک ساعت از عصر را کاهش دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از الکترونیکی شدن صدور 
مجوزهای مشاغل خانگی به صورت کامل خبر داد.محمد 
شریعتمداری از الکترونیکی شدن صدور مجوزهای مشاغل 
خانگی به صورت کامل خبر داد، اظهار داشت: با همکاری 
دبیرخانه ستاد ســاماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و 
واحد فناوری اطالعات، ارتباطات و تحــول اداری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجوزهای مشاغل خانگی به 
صورت الکترونیکی صادرمی شود.وی افزود: وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با توجه به مصوبه شورای عالی اداری 

مبنی بر توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، 
برای تســریع در انجام کار، کاهش زمان و هزینه، تأمین 
رضایت و کرامت مردم، مبادرت به صدور مجوز مشــاغل 
خانگی به صورت الکترونیکی کرده است.وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با بیان این که شفافیت و تسهیل گری در 
فرآیند صدور مجوز، از مزایای الکترونیکی شدن مجوزهای 
مشاغل خانگی است، ادامه داد: این طرح ابتدا در ۴ استان 
ایالم، خراسان جنوبی، کرمان و گیالن به صورت آزمایشی 

اجرا شد و از سال آینده در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

صدور مجوز مشاغل خانگی کامال الکترونیکی شدبرای پیشگیری از کرونا ساعت کار بانک ها کم   شداز خروج افراد مشکوک به کرونا از قم جلوگیری خواهد شد

افت قیمت برخی خودروها 

با هجوم یکباره موج خریداران به بازارها، نظام توزیع دچار اختالل شد

کسری کاال و خالی شدن قفسه های فروشگاهی
مسئوالن: نیازی به هجوم برای خرید نیست



اقتصاد2
ایران وجهان

روحانی در تماس با اردوغان:
افزایش تنش به سود هیچکس در 

منطقه   نیست
 حسن روحانی در گفت و گوی تلفنی با رجب طیب 
اردوغان تاکید کرد، ریشه کن کردن تروریست ها 
و حفظ جان انسان های بی گناه در ادلب بعنوان 
وظیفه مهم باید مورد توجه باشد. وی همچنین 
افزود: قطعا افزایش تنش به ســود هیچکس در 
منطقه نیست و ما باید از طریق گفت و گو مسائل را 

حل و فصل کنیم.
روحانی در این تماس تلفنی، خاطر نشــان کرد: 
ریشه کن کردن تروریست ها و حفظ جان انسان 
های بی گناه در ادلب بعنوان وظیفه مهم باید مورد 

توجه باشد.
وی همچنین افزود: ایران برای میزبانی دور بعدی 

اجالس سه جانبه آمادگی دارد.
قطعا افزایش تنش به سود هیچکس در منطقه 
نیست و ما باید از طریق گفت و گو مسائل را حل 

و فصل کنیم.
روحانی ادامه داد: با توجه به توافق ما بر روی اصولی 
همچون حفظ تمامیت ارضی سوریه، ریشه کن 
کردن تروریست ها، حفظ جان انسان های بیگناه 
و حل و فصل سریع مسئله ادلب، می توان در این 

نشست اختالف نظرها را برطرف کرد.
همچنین رجب طیب اردوغان در این تماس تلفنی 
اظهار کرد: ترکیه آماده هرگونه همکاری و کمک به 

ملت و دولت دوست و برادر ایران است.
وی افزود: گفت وگو های سیاســی تنها راه حل 
مشکل سوریه است. وضعیت در ادلب نمی تواند 
ادامه داشته باشــد و ما نگران دستاوردهای روند 

آستانه هستیم.

پیشنهاد رئیس اتاق ایران به جهانگیری:
برای واردات اقالم پزشکی کرونا، سیاست 

تشویقی در نظر گرفته شود
غالمحسین شــافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال 
نامه ای به معــاون اول رئیس جمهور، مدنظر قرار 
گرفتن سیاست های تشــویقی به منظور تأمین 
ابزارهای مبارزه، تشخیص و مراقبت از مبتالیان 
به کرونا از طریق واردات را خواســتار شد. اجازه 
واردات بدون انتقال ارز برای مدت محدود از جمله 
سیاست هایی است که شافعی در این زمینه ارائه 
داده است.شافعی در این نامه، پیشنهاد کرده است 
برای سرعت بخشــیدن به تهیه این ابزارها، برای 
مدتی محدود، واردات آنها با سیاست های تشویقی، 
از جمله اجازه واردات بدون انتقال ارز مدنظر قرار 
بگیرد. او با تأکید بر لزوم تأمین ســریع نیازهای 
پزشکی مرتبط با کرونا اعالم کرده است: تشکل های 
اتاق ایران آمادگی دارند در چنین شرایطی تمام 
امکانات خود را برای رفع نیاز هم میهنان به کارگیرند 
و به هر نحوی که مصلحت باشد، اقدامات موردنیاز 

را انجام دهند.

 محمــود خیامــی، بنیانگذار 
ایران خودرو درگذشت

محمود خیامی بنیانگذار گروه صنعتی ایران خودرو، 
ایران ناسیونال سابق، در شهر لندن پایتخت کشور 
انگلستان و در حالی که سن ۹۰ سالگی را پشت سر 
گذاشته بود، درگذشــت.  خیامی ها در ۱۲ مهرماه 
۱۳۴۱ با ده میلیون سرمایه، شرکت ایران ناسیونال 
که امروز ایران خودرو نام دارد را برای تولید اتوبوسهای 
بین شهری تاسیس کردند، البته برادران خیامی در 
سال ۱۳۵۱ راه تجاری خود را از یکدیگر جدا کرده 
و ایران ناســیونال به محمود خیامی رسید. برادران 
خیامی قبل از انقالب دهها شرکت مختلف در صنایع 
سنگین ایجاد و خدمات بســیار زیادی را به توسعه 
صنعت در کشور کردند. بیمه آسیا، مبلیران، فروشگاه 
کوروش، کارخانه برجیستون، پیستون سازی ایران، 
ایدم تبریز و بانک صنعت و معــدن از جمله برخی 
نامهای آشنایی هستند که برادران خیامی پایه گذار 
آنها بوده اند.ایران ناســیونال در سال ۱۳۴۵ قرارداد 
تولید پیکان را امضا کرده و تا سال ۱۳۵۳ شرکت به 

فروشی بالغ بر ۹۱ میلیارد تومان رسید.

اخبار

ســید محمود فاطمی عقدا، 
رئیس سابق مرکز تحقیقات 
راه، مســکن و شهرســازی 
معتقــد اســت بــه دلیل 
نااطمینانــی و انتظــارات 
تورمی در بازار، هجوم به بازار مسکن برای خرید شروع 
شــده اســت. طبق آمار بانک مرکزی، تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شــهر تهران در ۱۱ ماهه سال 
۱۳۹۸ به ۷۳.۴ هزار واحد مسکونی رسیده که در مقایسه 
با مدت مشابه سال پیش از آن ۳.۶ درصد کاهش نشان 
می دهد، اما با این حال روند نقطه به نقطه نشان از آغاز 
افزایش ها در تعداد معامالت و همچنین قیمت مسکن 

در شهر تهران دارد.
مطابق این آمارها معامالت انجام شده در بهمن ماه امسال 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۴ و ۴۲ 
درصد افزایش داشته است. همچنین در این ماه متوسط 
قیمت فروش یک متر زیربنای واحدهای مسکونی شهر 
تهران به ترتیب ۴.۳ و ۴۴.۴ درصد افزایش نســبت به 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل داشته است. در ماه مورد 
بررسی شاخص بهای اجاره مسکن در شهر تهران و در 
کل مناطق شهری نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتیب معادل ۲۹.۴ و ۳۱.۵ درصد رشد نشان می دهد. 
برخی از کارشنان مسکن اعتقاد دارند تورم مسکن در 
سال گذشته به حدی بوده که امکان این افزایش ها را در 
سال جدید غیرممکن می کند. از نظر اینها رکود در بازار 
مسکن مشهود است و این آمارها منتج از معامالتی صوری  
است که از سوی برخی جریانهای مافیایی مسکن و به 

قصد رشد قیمت این کاال صورت گرفته است.
در این زمینه رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی نظری متفاوت ارائه می کند. سید محمود 
فاطمی  عقدا در گفت وگو با ایرناپالس اظهار کرد: مطمئناً 
رشد معامالت هم در شهر تهران و هم اطراف وجود داشته 
و بازار معامالت تا حدودی فعال شده است. افزایش قیمت 
هم طبیعی است و با توجه به رشد اقالم اصلی به خصوص 

آهن آالت بالطبع مسکن هم رشد کرده است.
وی با بیان اینکه قیمت مسکن کمترین رشد را نسبت به 
بازارهای موازی علی الخصوص بورس داشته، افزود: با این 
حال بازار مسکن متفاوت از ارز، طال و بورس است، زیرا 

بازاری ثابت و سرمایه ای است و انتظار می رود به اندازه 
آنها هم رشد قیمتی نداشته باشد.

فاطمی  عقدا درباره عوامل رشــد تقاضا در مسکن نیز 
توضیح داد: بخشی از تقاضای مسکن مصرفی و بخشی 
هم به دلیل نگرانی از تحوالت اقتصادی سال آینده بروز 
کرده است. مشخص نیست ســال آینده برای فعاالن 
بازار چه اتفاقی در قیمت کاالها و مسکن خواهد افتاد، 
به همین دلیل قبل از عید هجوم به بازار مسکن و خرید 
شروع شده است. موضوع دیگر این است که نقدینگی 
باالیی در کشــور وجود دارد که به دنبال بازاری امن 
می گردد. بنابراین علی رغم رشــد بازار سهام، نگرانی 
از حبابی بودن و سقوط شاخص وجود دارد که موجب 
خروج سرمایه از این بازار می شود. در این شرایط بازار 
مسکن، بازار مطمئن تری خواهد بود که در صورت عدم 
کنترل دولت، امکان هجوم، خرید و جهش قیمت در 

آن وجود دارد.
وی گفت: اگر دولت بتواند سیاست های اعالمی در حوزه 
مسکن  مانند تکمیل مسکن مهر و پروژه مسکن ملی را 
به سرانجام برساند، بازار مسکن می تواند بازار پایداری 
باشد و از تالطمات در امان بماند. همچنین الزم است 
دولت شرایط سرمایه گذاری در صنایع با سودآوری باال 
و زودبازده را ایجاد و اعتماد صاحبان ســرمایه را با ارائه 

طرح های سرمایه گذاری جلب کند تا سرمایه ها به بازار 
سرمایه جذب شوند. اگر دولت نتواند مطمئن ترین محل 
برای این سرمایه های سرگردان ایجاد کند، بازار مسکن 
جای آن را خواهد گرفت. بنابراین امیدوارم تمهیداتی که 
وزیر مسکن در مورد مسکن مهر و ملی اعالم کرده اند، به 
اتمام برسانند. به خصوص به شیوه مشارکتی با انبوه سازان. 
اگر این دو وعده تحقق نیابد، بازار مســکن می تواند به 
بازاری ناپایدار و غیرقابل پیش بینی تبدیل شود. مدیر 
عامل بانک مسکن گفت: افزایش سقف تسهیالت خرید 
مسکن فعال بنا به شرایط و وضعیت صندوق پس انداز 

یکم منتفی است.
ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت و گو با فارس در پاسخ 
به این ســئوال که قدرت خرید متقاضیان مســکن با 
رشد قیمت مسکن به شکل قابل توجهی افت کرده آیا 
پیشنهاد جدیدی به شورای پول و اعتبار برای افزایش 
سقف تسهیالت خرید مســکن ارائه شده است گفت: 
فعال افزایش سقف تســهیالت خرید مسکن از محل 
صندوق پس انداز مسکن یکم منتفی است چرا که برای 
افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن باید برای آن منابع 

پیش بینی شود.
مدیر عامل بانک مسکن با اشاره به اینکه افزایش سقف 
تسهیالت خرید مسکن منوط به پیش بینی راهکارهای 

تأمین کسری منابع است گفت: قبال پیشنهادی داشتیم 
تا سقف تسهیالت خرید مسکن را از ۸۰ میلیون تومان 
کنونی افزایش دهیم به همین دلیل پیشنهادی برای 
اختصاص منابع صندوق توسعه ملی دادیم اما فعال که 
هیچ اتفاقی برای افزایش سقف تسهیالت رخ نداده است.

رحیمی انارکی در پاســخ به این ســئوال که ســقف 
تسهیالت در شهر تهران به گونه ای است که می تواند 
کمتر از ۲۰ درصد یک واحد مسکونی در منطقه متوسط 
را پوشش دهد اضافه کرد: تســهیالت مسکن در حال 
حاضر در برخی شهرها و استانها قدرت خرید متقاضیان 
را باال می برد اما این رقم برای شــهر تهران تا حدودی 

پایین است .
وی ادامه داد: در حال حاضر متقاضیان مسکن می توانند 
برای دریافت تسهیالت خرید مســکن تا سقف ۱۶۰ 
میلیون تومان)زوجین( با نرخ ســود ۶ درصد در بافت 

فرسوده و ۸ درصد اقدام و سپرده گذاری کنند.
رحیمی انارکی تاکید کرد: هیات مدیره بانک مســکن 
پیشنهادی مبنی بر باال بردن سقف تسهیالت به شورای 
پول و اعتبار ارائه نکرده و باید اعــالم کنم که فعال این 
موضوع بنا به شرایطی که صندوق پس انداز یکم دارد 

منتفی است.
رحیمی انارکی پیش تر گفته بــود که هر گونه افزایش 
سقف تسهیالت خرید مســکن منوط به این است که 
راهکارهای تأمین کسری منابع را پیش بینی کنیم و در 
حال حاضر با استمهال هفت ساله تسهیالت مسکن مهر 
تا ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین را می توانیم تسهیالت 

پرداخت کنیم.
رشد قیمت مسکن در ســال های ۹۶ و ۹۷ باعث شد 
تا قدرت خرید به شــکل قابل توجهــی کاهش یابد و 
تســهیالت نیز نتواند کفاف خرید مسکن را حداقل در 
سطح ۴۰ درصد تا ۵۰ درصد حفظ کند و همین موضوع 
باعث شد تا به دلیل عدم کفاف خرید مسکن با تسهیالت 
کنونی صندوق پس انداز یکم بیش از ۱۱۰ هزار متقاضی 
این تسهیالت از دریافت وام از این صندوق انصراف داده 

اند و حساب خود را مسدود کنند.
اگر چه مدیر عامل بانک مسکن ورشکستگی این صندوق 
را رد می کند برخی کارشناســان اعــالم کنند که این 
صندوق کارایی خــود را از دســت داده و دولت،وزارت 
راه و شهرسازی و بانک مســکن باید فکری به حال این 

صندوق کنند.

منابعی برای افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن وجود ندارد

منابعی  برای  افزایش  تسهیالت  مسکن  وجود   ندارد

ورود به بورس مشروط شد
براســاس ابالغیه ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، فرآیند صــدور کــد معامالتی برای 
 مشــتریان جدیــد در بازارســرمایه تغییر 

کرد.
به گزارش ایســنا، در این ابالغیه آمده است: 
مشــتریان جدید یک ماه پــس از صدور کد 
امــکان معاملــه خواهنــد داشــت. در این 
راســتا، قبولی در آزمون کانون کارگزاران یا 
ســازمان بورس شــرط صدور کد معامالتی 
اســت. همچنین شــخص متعهد می شود 
 سیگنال فروشــی و ... نکند، زیرا کد مسدود 

می شود.
بنابــر تصمیم گیــری کانــون کارگــزاران، 
در راســتای افزایــش دانش افــراد حقیقی 
که قصد معاملــه در بورس دارنــد آزمون به 
صورت حضوری و مجازی برگزار می شــود. 
در صــورت قبولــی اشــخاص در آزمــون 
مذکور مشــخصات مربوط به افراد حداکثر 
ظرف ســه روز به ســمات ارســال می شود 
و پس از طــی فرآیندهــای مربوطه کدهای 
 معامالتــی از قابلیــت معاملــه برخــوردار 

می شوند.
بر این اســاس و به نقــل از پایــگاه خبری 
بــازار ســرمایه، خریــد و فــروش ســهام 
شــرکت های عرضه اولیه، خریــد و فروش 
تســه و اوراق با درآمــد ثابــت و همچنین 
خریــد و فــروش واحدهــای صندوق های 
نامبــرده  قانــون  از   ســرمایه گذاری 

مستثنی است.

دالر به کانال ۱۴ هزار تومان برگشت
بعــد از صعــود قیمــت دالر تــا بیــش از 
۱۵ هــزار و ۷۰۰ تومــان، قیمــت آن 
در روزهــای اخیــر مســیری نزولــی طی 
 کــرده و امــروز به کانــال ۱۴ هــزار تومان 

برگشت.
بــه گــزارش ایســنا، صرافی هــای بانکی 
)شــنبه( نــرخ ارز را بــا کاهش نســبت به 
هفته گذشــته تعیین کردند کــه در نتیجه 
آن بــرای فــروش دالر ۱۵ هــزار تومــان و 
 بــرای خریــد آن ۱۴ هــزار و ۹۰۰ تومــان 

اعالم شد.
این در حالی است که در کمتر از یک ماه اخیر 
نرخ دالر از حدود ۱۳ هــزار و ۵۰۰ تومان تا 
حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یافته بود 

که اکنون در مسیر کاهشی قرار گرفته است.
صرافی هــای بانکــی نیــز بــرای خریــد 
یــورو  ۱۶ هــزار تومــان و بــرای فــروش 
اعــالم  تومــان   ۲۰۰ ۱۶ هــزار و   آن 

کردند.
بــه اعتقــاد فعــاالن بــازار ارز، خبرهــا و 
رویدادهــای اخیــر در این نوســان بی تاثیر 
نبوده که از جملــه آن می توان بــه اخبار و 
رویدادهای سیاســی و همچنین رد شــدن 
الیحه بودجه در مجلس یا بسته شدن مرزها 
در پی شــیوع ویروس کرونا که صادرات و در 
نهایت ارزهای صادراتی را با مشــکل مواجه 
می کند، اشــاره کرد. در عین حال که در ماه 
پایانی ســال با توجه به تقاضایــی که برای 
 ارز وجود دارد معموال قیمــت رو به باال بوده

 است.
همچنین امــروز در بانک هــا قیمت خرید 
ارز دالر ۱۵ هــزار و ۴۰۰ تومــان و قیمــت 
 خرید یورو حــدود ۱۶ هــزار و ۹۹۰ تومان 

بود.
ارز مســافرتی که اغلب هم قیمــت و حتی 
باالتر از نــرخ بازار آزاد اســت، بــرای امروز 
حــدود ۱۶ هــزار و ۱۰۰ تومــان تعییــن 
شــده که بــرای کشــورهای همســایه و 
مشــترک المنافــع تــا ۵۰۰ یورو و ســایر 
 کشــورها ۱۰۰۰ یــورو اختصــاص پیــدا 

می کند.
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 تاالر شیشه ای حافظ، بازار روز شنبه را با افت ۱۸ هزا 
رو ۲۴ واحدی ترک کرد و روی رقم ۵۰۵۸۲۵ ایستاد. 
شاخص کل هموزن هم که نمایی درست تری از بازار 
نشان می دهد، روز شنبه ۳۶۸۹ واحد افت کرد و به 

رقم ۱۶۹۶۰۸ واحد رسید.
تمام بورس هــای جهان یکی دو روز گذشــته را با 
سقوط پشت سر گذاشــتند. شاخص بورس تهران 
هم اولین روز کاری هفته را با سقوط بیش از ۱۹هزار 
و ۷۴۱ واحد آغاز کرد و به کانــال ۵۰۴هزار و ۱۰۹ 
واحدی رسید البته در ادامه روز کمی بهبود یافت. 
ترس از شیوع کرونا به جان تمام بازارها افتاده و هیچ 
واکسن و درمانی برای آن وجود ندارد. به این ترتیب 
در نهایت تاالر شیشــه ای حافظ، بازار روز شنبه را 
با افت ۱۸ هزا رو ۲۴ واحــدی ترک کرد و روی رقم 
۵۰۵۸۲۵ ایستاد. شاخص کل هموزن هم که نمایی 
درست تری از بازار نشان می دهد، روز شنبه ۳۶۸۹ 

واحد افت کرد و به رقم ۱۶۹۶۰۸ واحد رسید.
طی هفته گذشــته با اینکه بورس تهران همچنان 
رکوردهای رشــد را جا به جا می کرد، اما این هفته 
دیگر از بازی جا ماند. حتی بازار بورس بهمن ماه را با 
رشد ۱۹۰ درصدی ارزش پشت سر گذاشته بود، اما 
به نظر اسفند، ماه جذابی برای بازارهای مالی نیست.

براساس گزارش منتشر شــده توسط مدیریت آمار 
و اطالعات بورس تهران، طــی ۲۰ روز کاری بهمن 
ماه ۹۸، ارزش معامالت در مقایسه با پایان دی ۹۸، 
معادل ۲۸ درصد افزایش یافت و از ۶۴۳۵۸۱ میلیارد 
ریال به ۸۲۶۶۹۱ میلیارد ریال رســید. همچنین 
حجم سهام معامله شده از ۱۲۰۵۲۲ میلیون سهم 
به ۱۴۲۳۱۷ میلیون سهم معادل ۱۸ درصد افزایش 
یافت. براساس این گزارش، شاخص بورس در پایان 
بهمن ماه ۹۸ در مقایسه با دی ۹۸، به میزان ۶۸۹۴۸ 
واحد برابر با ۱۷ درصد افزایش یافت و از ۴۰۹۸۰۸ 
واحد به ۴۷۸۷۵۶ واحد رسیده اســت. ارزش بازار 
در پایان بهمن ماه ۹۸ در مقایسه با ماه مشابه سال 

قبل به میزان ۱۱۴۰۴۶۹۴ میلیارد ریال برابر با ۱۹۰ 
درصد افزایش یافت و از ۶۰۱۵۳۰۱ میلیارد ریال به 

۱۷۴۱۹۹۹۵ میلیارد ریال رسیده است.
اما گویا ماه عســل بورس تمام شده است. براساس 
گزارش ها تا نیمه روز شنبه همه شاخص های اصلی 
بورس مانند شاخص قیمت )وزنی - ارزشی(، شاخص 
کل )هم وزن(، شاخص قیمت )هم وزن(، شاخص 
آزاد شناور، شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم در 
کنار شاخص کل با افت همراه شده اند. تا نیمه ظهر 
روز شنبه، اکثر نمادها منفی هستند و نماد صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس )فارس(، فــوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد(، ملی صنایع مــس ایران )فملی(، 
پتروشــیمی پارس )پارس(، نفت و گاز پتروشیمی 
تامین )تاپیکو(، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( 
و معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( بیشترین تاثیر 

منفی را بر شاخص کل داشتند.
براســاس گزارش های منتشر شــده، با گسترش 
بیشتر ویروس کرونا خارج از مرزهای چین از جمله 
ایاالت متحده، شاخص دالر در هفته پایانی فوریه با 
افت مواجه شد. در عین حال، با افزایش تقاضا برای 
دارایی های امن، روز گذشته ین ژاپن در برابر دالر به 
باالترین سطح هفت هفته گذشته رسید. به گزارش 
تجارت نیوز، شــاخص دالر که نرخ برابری آن را در 
مقابل سبدی از ارزهای جهانی اندازه گیری می کند، 
در هفته ای که گذشت با افت ۱.۱۴ درصدی مواجه 
شد. این در حالی  است که پیش از شیوع ویروس در 
دیگر کشورها و آمریکا، دالر آمریکا به عنوان دارایی 

امن، روند صعودی در پیش گرفته بود.
به گزارش تجارت نیوز، عالوه بر این، شیوع گسترده تر 
ویروس و کاهش تقاضا برای دارایی های پرریسک، 
ســقوط بازارهای ســهام در آمریکا را هم به دنبال 
داشت؛ تاجایی که شاخص S&P ۵۰۰ و داوجونز در 
وال استریت بدترین عملکرد هفتگی خود را از زمان 

بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون به ثبت رساندند.

عراق، ترکیه، افغانستان، پاکســتان، عراق، ترکیه، 
ارمنستان و ترکمنستان مرزهایشان با ایران را برای 
کنترل شــیوع کرونا بســته اند. امارات و قزاقستان 
پروازهای رفت و برگشت به ایران را متوقف کرده اند، 
جمهوری آذربایجان واردات کاالهای ایرانی را ممنوع 
کرده و کویت جلوی پهلو گرفتن کشــتی ها از مبدا 

ایران را می گیرد.
این در حالی است که با تحریم های نفتی، اقتصاد ایران 
روی صادرات محصوالت غیرنفتی ســرمایه گذاری 
زیادی کرده و بسته بودن مبادی مرزی، چنین بازاری 

را از دست ایران می گیرد.
رییس اتاق مشــترک ایران و ترکیه با اشاره به بسته 
شدن مرز کشورهای همسایه بر روی کاالهای ایرانی 
تاکید کرد: هیچ کامیونی از مرز ترکیه به کشــور باز 
نمی گردد. مهرداد ســعادت دهقــان از تالش اتاق 
بازرگانی ایران و ترکیه برای بازکردن مرز این کشور 
برای ورود کاالهای ایرانی خبــر داد و افزود: از رایزن 
بازرگانی ترکیه دعوت کرده ایم تا بتوانیم برای ورود 
کاالهایمان به این کشور و ترخیص کاالهای وارداتی 
از ترکیه به راه حل مشترک برسیم و این موضوع طی 
امروز و فردا تعیین تکلیف خواهد شد. سعادت ادامه 
داد: ما در خصوص ورود مســافران به ترکیه یا انجام 
تست کرونا برای راننده کامیون ها بحثی نداریم، اما 
کامیون های حمل بار و ترانزیت ها مشکلی در زمینه 
بیماری کرونا ندارند ضمن اینکه ما بازار ترکیه را به 
راحتی به دست نیاورده ایم که بخواهیم از دست دهیم 
و به خریداران خود در این کشور تعهد داریم. رییس 
اتاق ایران و ترکیه با اشاره به میزان باالی کامیون های 
مانده در مرز اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰۰کامیون 
حمل بار در مرز ترکیه وجود دارد و بسیاری از کاالهای 
ما نیز در بنادر ترکیه مانده اند، بنابراین تعیین تکلیف 
این کاال در شرایط فعلی در اولویت قرار دارد. او تاکید 
کرد: اینکه گفته می شــود کامیون های لب مرز به 
کشور بازگردانده می شود را تکذیب می کنم چرا که 

ما تعهد داریم و تمام تالش ما این است که مرز ترکیه 
به روی کاالهای ایرانی باز شــود، بنابراین احتمال 
بازگرداندن این کامیون ها به کشور وجود ندارد. رییس 
اتاق ایران و ترکیه درباره آینده تجارت دو کشور تصریح 
کرد: مبادالت ایران با ترکیه در حال انجام است و فقط 
درخصوص تحویل بار مشــکل داریم بنابراین نمی 
توانیم بگوییم حجم تجارت دو کشــور تا پایان سال 
کاهش می یابد، ضمن اینکه درصورت باز شدن مرز 

مبادالتمان با ترکیه به روال عادی بازخواهد گشت.

مانع لطمه کرونا به صادرات شویم
رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران گفت: 
وزارتخانه های بهداشــت و امورخارجه با اطمینان 
بخشی به کشــورهای واردکننده کاالهای ایرانی با 
انجام اقدامات و تست های الزم مانع آسیب به صادرات 

کاالهای ایرانی شوند.
محمد الهوتی درباره اینکه چه اقداماتی الزم است 
تا شیوع ویروس کرونا در ایران به صادرات غیرنفتی 
کشــور لطمه نزند، گفت: شــیوع ویروس کرونا در 
کشورهای زیادی در سطح دنیا اتفاق افتاده و کشورها 

با روش های مختلف این موضوع را مدیریت کرده اند.
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران اظهار داشت: 
متأسفانه شــیوع بیماری در کشــورمان و سرعت 
انتشار آن باعث نگرانی هایی برای همسایگان شده، 
به طوری که برخی کشــورهای اطراف و همسایه از 
جمله کویت اقدام به بستن مرزهای خود در مقابل 
ورود هموطنانمان یا کامیون های حمل بار کاالهای 
ایرانی کرده اند. وی با بیان اینکه اگر این روند طوالنی 
شده و ادامه یابد بر صادراتمان تأثیر می گذارد، گفت: 
در روزهای اخیر صادرکنندگان، رانندگان کامیون 
و خریــداران کاالهای ایرانی با ســردرگمی مواجه 
شده اند و مرزها شــلوغ اســت و بیم آن می رود که 
کاالهای صادراتی فاسدشدنی در مرزها از بین برود 

و صادرکنندگان متحمل ضرر و زیان فراوانی شوند.

شیوع ویروس کرونا در کنار کاهش نرخ ارز و پایین آمدن تقاضای 
خرید در بازار باعث افت قیمت برخی خودروها در بازار شد که البته 
در مقایسه با نرخ های نجومی روزهای گذشته، رقم باالیی نیست.

هرچند در آستانه شب عید و همچنین با ادامه محدودیت عرضه 
خودروسازان اوایل ماه جاری شاهد افزایش قیمت خودروها در 
بازار بودیم، ولی عواملی مانند نبود خریدار در بازار، کاهش نرخ 
ارز و همچنین شــیوع ویروس کرونا باعث کاهش قیمت برخی 
خودروها در بازار شده اســت. البته این افت قیمت با ها چندان 
قابل توجه نیست و در مقابل رشد نجومی نرخ ها، عدد بزرگی به 

حساب نمی آید.

در بررسی وضعیت بازار خودرو می توان به افت ۶ میلیون تومانی 
قیمت پژو ۲۰۶ صنــدوق دار و عرضه این خودرو به قیمت ۱۱۸ 

میلیون تومان در بازار اشاره کرد.
همچنین سمند دوگانه ســوز با موتور EF۷ نیز با افت قیمت ۶ 
میلیون تومانی، امروز به به قیمــت ۱۲۷ میلیون تومان در بازار 
عرضه شد. قیمت پژو پارس نیز با افت ۵ میلیون تومانی به ۱۱۸ 

میلیون تومان رسید.
در عین حال قیمت پراید و تیبا نیز کاهش بسیار جزئی داشته و 
افت ۵۰۰ هزار تومانی قیمت را تجربه کرده اند. امروز قیمت سایپا 
۱۳۲ در بازار به ۶۳ میلیون تومان رسید. قیمت وانت سایپا نیز با 

کاهش ۳ میلیون تومان به ۶۴ میلیون تومان رسیده است. سعید 
مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این مورد با بیان 
اینکه در حال حاضر قیمت هایی که برای خودرو در بازار و سایت ها 
ارائه می شود، کاذب و غیرواقعی است، به فارس می گوید: اگر برای 
فروش خودرو در بازار، سقف قیمتی مشخص شود و به عنوان مثال 
بگویند که بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد امکان افزایش قیمت خودرو 
نسبت به نرخ کارخانه وجود ندارد، بازار قابل کنترل خواهد بود و 

این حد از نابسامانی به وجود نمی آید.
وی با بیان اینکه بازار خودرو راکد اســت و خرید و فروش زیادی 
انجام نمی شود، ادامه می دهد: در حال حاضر قیمت ها سلیقه ای 

اعالم می شود و هر شخصی به دلخواه خود، قیمت تعیین می کند، 
در حالی که اگر سقف قیمتی مشــخص بود، نهادهای نظارتی 

می توانستند نظارت بهتری بر بازار داشته باشند.
مؤتمنی بــا بیان اینکــه قیمت حاشــیه بازار خودرو توســط 
خودروسازان تعیین می شود، معتقد اســت: کار تجاری را باید 
فعاالن بازار انجام دهند و اگر فروش خودرو در دست اتاق اصناف 
و اتحادیه ها بود، امروز شاهد فاصله قیمت باال بین کارخانه و بازار 

خودرو نبودیم. 
در این راستا به گفته یک مقام مسئول، در جلسه ای که پیش از 
داغ شدن موضوع شــیوع ویروس کرونا برای رفع مشکل هرج و 

مرج بازار خودرو با حضور وزیر صنعت، مدیران خودروساز و فعاالن 
بازار خودرو تشکیل شد، خودروسازان خواستار فروش خودرو با 
قیمت حاشیه بازار بودند و می گفتند که بهتر است اختالف قیمت 
کارخانه با بازار مدیریت شود و در صنعت خودرو مصرف شود، زیرا 

در حال حاضر این اختالف قیمت نصیب دالالن می شود.
این مقام مسئول به فارس می گوید: عرضه محدود خودروسازان 
عاملی برای نابسامانی بازار خودرو است و مدیران خودروساز در 
شرایطی خواستار فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار هستند که 
نهادی برای تعیین قیمت حاشیه بازار وجود ندارد و تضمینی برای 

جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت در بازار نیز وجود ندارد.

همه بورس های جهان فرو ریختند

ریزش 18 هزار واحدی در بورس تهران
کشتی ها و کامیون های تجاری در مرزها  معطل هستند

شوک کرونا به صادرات غیر نفتی 

افت  قیمت برخی خودروها 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید  به ۵ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید، امروز ۱۰ اسفند ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۵ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید.  همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۵ میلیون و ۴۵۰ 

هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۸۵ دالر و ۳۵ 
سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۵۵۷ هزار و ۵۰۲ تومان است.
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تمام بازارها در چنگ کروناست 
و مردم از نگرانی ادامه شــیوع 
این بیمــاری و کمبــود مواد 
 غذایی و کاالهای اساســی به 
فروشگاه ها هجوم برده اند و با 
مراجعه به فروشگاههای زنجیره ای شاهد خالی بودن این 
قفسه ها از مواد غذایی و ملزومات زندگی هستیم. احتکار 
خانگی به دلیل شیوع ویروس کرونا هر روز افزایش پیدا می 
کند  به رغم اعالم مسئوالن که کمبودی در بازارها وجود 
ندارد، مشاهدات میدانی واقعیت دیگری را نشان می دهد. در 
چند روز اخیر بیش از دو برابر نیاز مردم جنس از فروشگاه ها 
خریداری شده و اتفاقی در بحث مدیریت کاالها رخ داده که 
نشــان دهنده عدم آمادگی در خصوص مدیریت نیازهای 
اساسی کشور اســت. این در حالی است که طی چند روز 
گذشته فروشگاه های زنجیره ای با موجی از خریداران مواجه 
شده اند. این هجوم یکباره باعث شد تا برخی فروشگاه ها با 
کسری کاال مواجه و قفسه ها خالی شوند. با این حال مدیران 
فروشــگاه های زنجیره ای می گویند انبارها پر از کاالهای 
اساسی و مایحتاج زندگی مردم است و نیازی به هجوم برای 
خرید نیست. به هر ترتیب با افزایش تقاضا و قیمت کاالها 
همچنان مسئوالن بر این باورند که مردم نباید نگران باشند 
چراکه امکانات کشور برای تولید، سه برابر نیاز است. این در 

حالی است که مردم دربه در به دنبال خرید کاالها هستند.

کندی شــبکه توزیع در عکس العمل به 
تقاضای باالی مردم

کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی در این 
رابطه می گوید: این روزها مردم ترجیح می دهند خریدهای 
خود را به صورت یکجا از فروشگاه های مواد غذایی انجام دهند 
به طوری که این موضوع تقاضا برای مواد غذایی را باال برده 
است و در مقاطعی باعث خالی شدن قفسه های فروشگاهی 
شده است، در حالی که این موضوع می تواند به کندی شبکه 
توزیع در عکس العمل به تقاضای باالی مردم مرتبط باشد.  
وجود ظرفیت های خالی تولید در صنایع غذایی و پر بودن 
انبارهای مواد اولیه سبب شده افزایش تقاضای محصوالت این 
صنایع به راحتی از جانب صنایع غذایی ایران قابل تامین باشد 
و نیازی به ایجاد ظرفیت تولید جدید در این صنعت نیست و 

اختالل های کوچک در عرضه برخی محصوالت جای نگرانی 
ندارد و به سرعت با تامین از انبار کارخانجات رفع خواهد شد. 
به گفته وی، از آنجا که این محصوالت بعد از بسته بندی شدن 
در کارخانه ها، در شلف فروشگاه های عرضه مواد غذایی قرار 
می گیرند و برای باال بردن ایمنی غذایی توصیه می شــود 
مردم قبل از مصرف اقدامات مراقبتی را رعایت کرده و سطح 
خارجی محصوالتی مانند کنسروجات را ابتدا شستشو نموده 

و بعد بازگشایی استفاده نمایند.

مدرس خیابانی: بازار کشور در وضعیت عادی 
و متعادل به سر می برد

همچنین از طرفی دیگر قائم مقام وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت در امور بازرگانی اعالم کرد: بیش از ۴۰ درصد ورودی 

کشتی های کاالهای اساسی کشور افزایش پیدا کرده و این 
حجم از کاالها بی نظیر است، مردم نباید تسلیم فضاسازی 
رسانه های معاند شوند. هیچ کمبودی نداریم و چند برابر نیاز 
کشور کاالهای اساسی دپو کرده ایم و قیمت گوشت به سابق 
برمی گردد. حسین مدرس درباره تنظیم بازار شب عید، با 
اشاره به نحوه تامین کاالهای اساسی کشور، اظهار کرد: بازار 
کشور در وضعیت عادی و متعادل به سر می برد، البته بخش 
عمده ای از کسب و کارهای خرد نظیر پیک های موتوری و 
آژانس ها به دلیل بیماری کرونا آسیب دیده است، ما توصیه 
می کنیم مردم برای تأمین نیازهایشان از این کسب و کارها 
استفاده کنند و خود به طور مستقیم اقدام به خرید نکنند. 
اصل تامین نیازهای مازاد کشور، از ابتدای سال در دستور کار 
ما بود. کمبود، گرانی و نارضایتی مردم رمز عملیات رسانه ای 
دشمن است و ما برای همه شرایط کاالهای مور نیاز کشور را 
تامین کرده ایم.وی بیان کرد: در طول سال ۱۳۹۸ ضمن اینکه 
نیاز کشور را تامین کرده ایم، ذخایر خوبی از کاالهای اساسی 
نیز ذخیره کردیم. در بنادر جنوبی و شمالی کشور بیش از ۴/۵ 
میلیون تن کاالهای اساسی دپو شده است و همه دستگاه ها 

کمک کرده اند در این زمینه کشور مشکلی نداشته باشیم.

قبادی: موجودی کاالها؛ پنج برابر پارسال
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز 
گفت: موجودی کاال های ما در مقطع کنونی پنج برابر 
پارسال است. قبادی با تاکید بر اینکه کمبود و نبود کاال 
نداریم، گفت: در این ایام که خرید های احساسی انجام 

شده است در هیچ فروشگاهی نبود کاال نداشتیم.

با هجوم یکباره موج خریداران به بازارها، نظام توزیع دچار اختالل شد

خالی شدن قفسه های فروشگاهی
مسئوالن: نیازی به هجوم برای خرید نیست

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا ، محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی در این 
مراسم با تشریح طرح اقدام ملی مسکن اظهار کرد: یکی 
از پایه های اصلی اجرای این طرح، بانک مسکن است که 
بخش اعظمی از تامین مالی این طرح را به عهده دارد. 
خوشبختانه بانک مسکن با داشتن کارشناسان خبره به 

خوبی از پس تامین مالی این طرح بر می آید.
غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز در این مراسم 
در بخشی از ســخنان خود بیان کرد: بانک مسکن به 

عنوان بانکی که قرار است بخش عمده ای از این طرح را 
تامین مالی کند خوشبختانه تاکنون همکاری خوبی با 
پروژه های بخش مسکن در استان داشته است و همواره 

به خوبی از عهده این طرح ها برآمده است.
رضا رضایی مدیرکل راه و شهرسازی نیز در بخشی از 
ســخنان خود در این مراسم گفت: خوشبختانه بانک 
مسکن از کارشناسان و کارکنان با تجربه ای در زمینه 
طرح های حوزه مسکن برخوردار است و به لحاظ فنی 

می تواند به خوبی به این طرح کمک کنند.

تاکید کرد: با راه اندازی ســامانه رهگیری ســیگار، 
خود به خود قاچاق سیگار باید تا سال آینده به صفر 
برسد.مویدی گفت: بعد از این سامانه، اطالع رسانی 
خواهد شد تا مصرف کنندگان سیگار متوجه باشند 
سیگارهایی که زیر پوششی خارج از این سامانه قرار 
داشته باشند قاچاق بوده و نباید خریداری کنند، زیرا 
در این صورت سالمتشان را به خطر می اندازند. طرح 
رهگیری سیگار یک سامانه هوشمند است و نظارت بر 
اصالت کاال عالوه برنهادهای مسئول بر عهده مصرف 
کننده است که می تواند از طریق سامانه مرتبط، در 
کمترین زمان استعالم الزم را انجام دهد. الزم به ذکر 
است که سیگار اولین محصولی است که کد رهگیری 

آن عملیاتی می شود.

در ادامه ی تمهیدات بانک پاسارگاد برای پیشگیری 
از شــیوع بیماری کرونا و حفظ سالمتی هم وطنان 
گرامی، ساعت کار کلیه ی واحدهای بانک پاسارگاد 

کاهش یافت.
 به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، کلیه واحدهای 
بانک پاسارگاد اعم از شعبه ها و واحدهای ستادی، از 
روز شنبه مورخ ۱۰ اســفند تا روز چهارشنبه مورخ 
۱۴ اسفند از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳ و در روز پنج شنبه 
مورخ ۱۵ اسفند از ساعت ۸:۳۰ الی۱2:۳۰ آماده ارایه 

خدمات بانکی به مشتریان هستند.

بانک پاسارگاد جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا 
و کاهش رفت و آمدهــای غیرضروری از هم میهنان 
گرامی دعوت می کند ضمن رعایت نکات بهداشتی، تا 
حد امکان از خدمات بانکداری الکترونیک جهت انجام 

امور بانکی خود استفاده کنند.
گفتنــی اســت مرکــز مشــاوره و اطالع رســانی 
بانک پاســارگاد بــه شــماره ۸2۸۹۰ و همچنین 
 ســامانهCRM در ســایت ایــن بانک بــه آدرس

 https://www.bpi.ir/crm به صورت شبانه روزی 
آماده ی پاسخگویی به سؤاالت هم میهنان هستند.

سیب، پرتقال، سیب زمینی، پیاز، خیار و گوجه فرنگی 
به این کشور از سوی ایران صادر می شود که بسته شدن 

مرز ضربه سنگینی به صادرات کشور وارد خواهد کرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا حجم صادرات ما به این کشور 
قابل توجه اســت، گفت: در دو، سه هفته گذشته که 
مسؤوالن وزارت صنعت از مرز مهران بازدید می کردند، 
صف های چند کیلومتری برای صادرات به این کشور 
وجود داشت .رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی 
همچنین در مورد دلیل گرانی قیمت موز گفت: موزهای 
از مقصد اکوادور که از مرز شــمالی ترکیه وارد کشور 
می شد بسته است بنابراین تنها موز از فیلیپن و هند از 

طریق بندرعباس وارد کشور می شود.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار اعالم کرد با وجود اینکه 
کرونا باعث شــده مردم امســال زودتر و بیشتر آجیل و 
خشــکبار خریداری کنند، اما این امر تاثیری در قیمت 
آجیل و خشکبار نخواهد گذاشت.مصطفی احمدی اظهار 
کرد: برخی افراد اعالم کرده بودند کــه مردم باید برای 
تقویت بدن در برابر کرونا بیشتر از مواد غذایی دارای طبع 
گرم استفاده کنند که آجیل و خشکبار نیز از این قضیه 
مستثنی نیست.وی با بیان اینکه خرید آجیل و خشکبار 
مردم در این چند روز بهتر شده است، گفت: هر سال در 
اسفندماه برای شب عید فروش آجیل و خشکبار داشتیم 
اما امسال به دلیل شیوع این بیماری نسبت به سال گذشته 
آجیل بیشتر خریداری می شود و تقاضای بیشتر نیز برای 
نوع خام آن است. از طرفی با رصدهای انجام شده متوجه 
شدیم پســته خام، بادام خام و تخمه جات مختلف نیز 
در میان باقی اقالم دیگر آجیل تقاضای بیشــتری پیدا 

کرده است.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار اضافه کرد: در حقیقت 
باید گفت خرید شب عید مردم در آجیل و خشکبار زودتر 

شروع شده است و از طرفی وقتی اعالم شد که نمایشگاه ها 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا دیگر برگزار نمی شــوند، 
مغازه های آجیل فروشی فروش بیشتری دارند.وی با اعالم 
اینکه قیمت آجیل تا پایان سال ثابت خواهد ماند و افزایش 
تقاضا تغییری در قیمتها نخواهد داشت، گفت: به دلیل این 
که در طول سال آجیل و خشکبار فروش چندانی ندارد 
و پیک فروش آنها مربوط به شب چله و شب عید است؛ 
بنابراین برای مغازه دار مقرون به صرفه نیست که با افزایش 
قیمت بازار فروش خود را از دست بدهد، زیرا به نقدینگی 

نیاز دارد و آجیل نیز قابلیت نگهداری تا سال بعد را ندارد.
به گفته وی، از اواخر اسفند یعنی یک هفته قبل از عید 
قیمت آجیل ارزان تر هم می شود.احمدی با بیان اینکه 
کمبودی در تامین آجیل شــب عید وجود ندارد، اظهار 
کرد: در ایام پیک خرید آجیل یعنی شب چله و شب عید 
تیم های نظارتی بازار را به دقت مورد بررسی قرار می دهند 
و همچنین با بازرسی اتاق اصناف، بازرسی وزارت صمت 
و سازمان تعزیرات حکومتی نیز همکاری های الزم را در 

این ایام داریم.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی 
اعالم کرد: در حالیکه در چند روز اخیر مردم بیش از 
دو برابر نیازشان از فروشــگاه ها خرید کرده اند، هیچ 
کمبودی نداریم و چند برابر نیاز کشور کاالهای اساسی 
دپو کرده ایم و قیمت گوشت به ســابق برمی گردد. 
حسین مدرس درباره تنظیم بازار شب عید، با اشاره 
به نحوه تامین کاالهای اساسی کشــور، اظهار کرد: 
اصل تامین نیازهای مازاد کشــور، از ابتدای سال در 
دستور کار ما بود. کمبود، گرانی و نارضایتی مردم رمز 
عملیات رسانه ای دشمن است و ما برای همه شرایط 
کاالهای مور نیاز کشــور را تامین کرده ایم.وی بیان 
کرد: در طول ســال ۱۳۹۸ ضمن اینکه نیاز کشور را 
تامین کرده ایم، ذخایر خوبی از کاالهای اساسی نیز 
ذخیره کردیم. در بنادر جنوبی و شمالی کشور بیش از 
۴/۵ میلیون تن کاالهای اساسی دپو شده است و همه 
دستگاه ها کمک کرده اند در این زمینه کشور مشکلی 

نداشته باشیم.
مدرس گفت: بیش از ۴۰ درصد ورودی کشــتی های 
کاالهای اساسی کشور افزایش پیدا کرده که این حجم 
 از کاالها بی نظیر اســت. مردم نباید تسلیم فضاسازی 
رســانه های معاند در خصــوص کمبــود کاالهای 
اساسی شوند.این مسئول وزارت صنعت با بیان اینکه 
انعطاف پذیری سیستم اقتصادی کشور بی نظیر است، 
افزود: در چند روز اخیر بیش از دو برابر نیاز مردم جنس 
از فروشگاه ها خریداری شده اســت و اتفاقی در بحث 
مدیریت کاالها رخ نداده که نشان دهنده آمادگی ما در 
خصوص مدیریت نیازهای اساسی کشور است.وی که در 
برنامه پایش صحبت می کرد، ادامه داد: در این چند روز 
همه قفسه های فروشگاه های بزرگ با وجود خریدهای 
زیاد، خالی نشده است؛ به گونه ای که فروشگاه ها از پر 
کردن قفسه ها به زحمت افتاده اند.مدرس با تاکید بر 
اینکه دولت در بخش تامین کاالهای اساسی به صورت 
فعاالنه حضور دارد، گفت: بازار کشور در وضعیت عادی 
و متعادل به سر می برد. البته بخش عمده ای از کسب 
و کارهای خــرد نظیر پیک های موتــوری و آژانس ها 
به دلیل بیماری کرونا آســیب دیده است. توصیه می 
کنیم مردم برای تامین نیازهایشان از این کسب و کارها 
استفاده کنند و خود راسا اقدام به خرید نکنند. فقط قائم 
مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در 
خصوص اقالم بهداشــتی نظیر ماسک و الکل توضیح 

داد: در بخش شوینده ها حدود ۱/۵ میلیون تن ظرفیت 
کشور اســت واین در حالی است که تولید کشور ۵۰۰ 
هزار تن اســت که نشــان دهنده کارکرد با ۳۰ درصد 
ظرفیت است. مدرس ادامه داد: بیماری کرونا باعث فعال 
شدن ظرفیت خالی کارخانه های تولید شوینده شده 
اســت. به هر حال بهم ریختگی ابتدایی در اول بحران 
طبیعی است. در ابتدای شیوع کرونا وزارت بهداشت، 
داروخانه ها را از فروش ماسک و شوینده ها منع کرد و 
ما با رایزنی با این وزارتخانه درصدد اجازه گرفتن برای 

فروش این اقالم در داروخانه ها هستیم.
وی بیان کرد: ستادی برای بررسی اثرات ویروس کرونا 
در تجارت تشکیل شده که در آنجا پیشنهاد شده بسته 
طراحی شود که در آن بخشــی از مالیات، استمهال 
وام های بانکــی، بیمه تامین اجتماعی و یک ســری 
سیاست های تشویقی در نظر گرفته شود تا کسب و 
کارهای آسب دیده از این ویروس نابود نشوند.این مقام 
مسئول گفت: هر چه از تحریم های آمریکا می گذرد، ما 
ظرفیت های داخلی را بیشتر می شناسیم که همین 
باعث افزایش تاب آوری اقتصاد کشور شده است، تغییر 
حاصل اختیار نیست بلکه تابع اجبار و اضطرار است.وی 
افزود: در دولت یک ستاد اقتصادی به ریاست رئیس 
جمهور وجود دارد که مسئولیت اقتصاد کشور بر عهده 
آن است. این ستاد هر هفته تشکیل جلسه می دهد و در 
مورد وضعیت اقتصادی کشور تصمیم می گیرد. مدرس 
با بیان اینکه در ۱۱ ماه اخیر صادرات کشور۴۰ میلیارد 
دالر بوده است، گفت: ۴۰ میلیارد دالر نیز واردات در 
کشور داشته ایم که نشــان دهنده حجم ۸۰ میلیارد 
دالری صادرات و واردات کشــور است، بخش عمده 
ای از کاالهای کشور قابلیت صادراتی پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بعضی از کاالها نیاز است از نظر قیمتی 
کنترل شوند. اگر برخی کاالها به نرخ های جهانی در 
بورس کاال به فروش برسد، به تبع آن سایر قیمت های 
صنایع مختلف نیز افزایش می یابد؛ بنابراین باید طرف 
مصرف کننده نیز حمایت شود و دلیل کنترل نرخ ها در 
بورس کاال نیز همین مســئله است.مسئول بازرگانی 
کشور با تاکید بر اینکه رکورد وزنی صادرات کشور نیز 
در سال ۹۸ زده شد، افزود: ما به لحاظ حمایت از تولید 
کشور، واردات دو گروه کاال را ممنوع کردیم، امروز ایران 
اقتصادی با حجم ۴۵۰ میلیارد دالر است که ۱۰ درصد 

آن را نیز واردات تشکیل می دهد.

محدودیت های مسافرتی 
ناشــی از ویروس کرونا در 
کشــور موجب کاهش بی 
ســابقه نرخ بلیت هواپیما 
به مقصدهای مختلف شده 
است. آمارهای منتشر شده نشــان می دهد نرخ 
کاهش قیمت ها در برخــی پروازها حتی از نصف 
نیز بیشتر اســت و این در حالی است که مشتری 
هم برای آن وجود ندارد. نرخ بلیت هواپیما از تهران 
به مقصد کیش برای هر نفر بــه ۱۸۰ هزار تومان 
کاهش یافته و در موردی دیگر بهای بلیت مشهد 
به مقصد کرمانشــاه 76 هزار تومان است. قیمت 
بلیت های مذکور تا قبل از نگرانی های بوجود آمده 
از انتشار ویروس کرونا و کاهش مسافرت ها برای 
تهران به مقصد کیش برای هر نفر و فقط برای رفت 
یک میلیون تومان و در برخی پروازها بیشتر و برای 
کرمانشاه به مقصد مشهد نزدیک به هفتصد هزار 
تومان بوده است. کاهش بی ســابقه قیمت بلیط 
هواپیما در دیگر پروازها نیز به همین صورت بوده 
و تقاضا برای سفر از طریق حمل و نقل هوایی نیز 
کاهش بســیاری دارد. در روزهای اخیر نخستین 
نشانه ها از تاثیر کرونا بر صنعت هوایی ایران نمایان 

شده و از کاهش تقاضا برای سفر گرفته تا متوقف 
شدن پروازها به تعدادی از کشــورهای همسایه، 
جزء اصلی این آثار را تشــکیل می دهند. هر چند 
هنوز برای ارایه هر برآوردی از وضعیت ایرالین های 
ایران زود است، اما مسائلی مانند توقف پروازهای 
منطقه ای در نوروز، کاهش تقاضای سفر حتی در 
داخل و کاهش اجباری قیمت بلیت هواپیما جزو 
گزینه هایی اســت که این صنعت را به طور جدی 

تهدید می کند.
در همین رابطه دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتی خراسان رضوی گفت: افت شدید قیمت 
بلیت هواپیما احتمال لغو برخی پروازها را تقویت 
کرده اســت. مجید فرقانی افزود: با توجه به افت 
شــدید قیمت بلیت هواپیما که ناشــی از کاهش 
چشمگیر تقاضاست، شــاهد وارد آمدن خسارت 
به شــرکت های هواپیمایی هستیم. وی ادامه داد: 
کاهش تقاضا باعث شــده اســت بلیت پروازهایی 
که طبق مصوبه ســازمان هواپیمایــی و انجمن 
شرکت های هواپیمایی بطور مثال ۹ میلیون ریال 
است، هم اکنون ۵۰۰ تا 7۰۰ هزار ریال به فروش 
برســد. وی گفت: ادامه روند کاهش قیمت بلیت 
هواپیما احتمال لغو پروازهــا را به دلیل مقرون به 
صرفه نبودن در پی دارد. فرقانی با بیان اینکه نرخ 
تمام  شده جابه جایی هر مسافر چندین برابر قیمت 
کنونی بلیت هواپیماست افزود: طبق برآوردهای 

سازمان های متولی، هر ســاعت پرواز ۱۰۰ دالر 
هزینه دارد که این میزان در مسیرهای بین المللی 

متفاوت و بیشتر است.
وی ادامــه داد: با توجــه به لیســت هزینه های 
اجتناب ناپذیر شــرکت های هواپیمایی شــامل 
قطعات، سوخت، خدمات فرودگاهی و امثال آن، 
افت شــدید قیمت بلیت هواپیما خسارات جبران 
ناپذیر وارد کرده اســت. روزانه ۱۸۰ پرواز ورودی 
و خروجی در روزهای غیر پیک در فرودگاه شهید 
هاشمی نژاد مشهد انجام می شــود. دبیر انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مســافرتی خراسان رضوی 
با اعالم این خبر که بیــش از ۹۰ درصد پروازهای 
خارجی در مسیر مشهد لغو شده است گفت: افت 
شــدید قیمت بلیت هواپیما احتمــال لغو برخی 
پروازها را تقویت کرده است. وی با اعالم این خبر 
که بیش از ۹۰ درصد پروازهای خارجی در مسیر 
مشهد لغو شده است گفت: افت شدید قیمت بلیت 
هواپیما احتمال لغو برخی پروازها را تقویت کرده 

است.
فرقانی افزود: با توجه به افت شــدید قیمت بلیت 
هواپیما که ناشــی از کاهش چشمگیر تقاضاست، 
شاهد وارد آمدن خسارت به شرکت های هواپیمایی 
هســتیم.  فرقانی گفت: ادامه روند کاهش قیمت 
بلیت هواپیما احتمال لغو پروازها را به دلیل مقرون 
به صرفه نبودن درپــی دارد. وی ادامه داد: با توجه 
به لیســت هزینه های اجتناب ناپذیر شرکت های 
هواپیمایــی شــامل قطعات، ســوخت، خدمات 
فرودگاهــی و امثال آن، افت شــدید قیمت بلیت 
هواپیما خســارات جبران ناپذیر وارد کرده است. 
روزانه ۱۸۰ پــرواز ورودی و خروجی در روزهای 

غیرپیک در فرودگاه شــهید هاشــمی نژاد مشهد 
انجام می شود.

دبیر انجمــن صنفــی دفاتر خدمات مســافرتی 
خراسان رضوی گفت: آنچه اکنون با آن مواجهیم، 
نشان دهنده این است که حداقل باالی 7۰ تا ۸۰ 
درصد مردم متقاضی ابطال خدمات خود هستند. 
مجید فرقانی در خصوص درصد لغو خدمات سفر 
در استان با شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: هنوز 
نمی توان درصــدی را در این باره مشــخص کرد؛ 
چراکه تعداد مراجعان برای اســترداد آن قدر زیاد 
است که آژانس ها با حجم زیادی از مراجعه مواجه 
شدند و اگر بخواهیم آماری بگوییم، تا انتهای این 
هفته می توان درباره درصد ابطال تورهای نوروزی 
و یا پروازهای از قبل خریداری شــده برای نوروز 
عددی ارائه داد. اما آنچه اکنــون با آن مواجهیم، 
نشان دهنده این است که حداقل رقمی باالی 7۰ 
تا ۸۰ درصد مردم متقاضــی ابطال خدمات خود 

هستند.

واکنش کاربران
کرونا هم می رود، اما بعضی ها که ان شــااهلل سالم 
هم باشند، بر می گردند به دبه بازی های گذشته. 
مثال قیمت همین بلیط 76 هزار تومانی کرمانشاه 
را می کنند پیراهن عثمان. آقای محترم، اگه می 
توانی این را بگذار به حساب کرونا نه حساب الطاف 
شما در بحث چارتر و همانند آن. یادت باشد، نه تنها 
هیچ لطفی نکرده ای، بلکــه حتی بیزینس عادی 
خودت را در شرایطی که همه بازارها خوابیده اند 
را هم انجام می دهی. لطفا دست به دست کنید، به 

دست آقای عابدزاده هم برسد.

ویروس كرونا با اعمال خسارات فراوان به جنگ صنعت هوایی رفته است

کاهش  چشمگیر  قیمت بلیت هواپیما
تهران- كیش؛ 18۰ و مشهد- كرمانشاه ۷6 هزار تومان شد                                                                                                                             تقاضای ۷۰ درصدی ابطال بلیت 

ارزیابی برای آثار و تبعات خسارت شرکت های هواپیمایی نداریم
حرمت اهلل رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی

کنسلی بلیت های پرواز برای نقاط مختلف ایران و همچنین سفرهای بین المللی خسارات زیادی را متوجه شرکت های 
هواپیمایی و مختل شدن شبکه صنعت هوایی کشور کرده است. متاسفانه ترس از همه گیری و سرایت این بیماری 
و پراکندگی بیماران در سراسر کشور موجب شده تا مردم در رابطه باسفرهای خود و حتی سفرهای نوروزی احتیاط 
بیشتری داشته باشند. برآوردی از خسارات احتمالی شرکت های هواپیمایی وجود ندارد اما به تدریج می توان میزان 
این خسارات را اعالم کرد. اشاره به این موضوع نیز ضرورت دارد که خسارت لغو پروازها را خود شرکت های هوایی باید 
بپردازند و بودجه ای برای جبران این خسارت دیده نشده است. درصد بسیار باالیی از مسافران تقاضای کنسلی بلیط ها 
را دارند و قیمت بلیت های هواپیما به مقاصد مختلف به دلیل نبود مشتری افت بی سابقه ای را تجربه می کند. بنابراین 
این موضوعی است که فعال ارزیابی آثار و تبعات آن موجود نیست و باید دید در روزهای آینده، تصمیم دولت در این 
زمینه چگونه خواهد بود. اما آنچه در حال حاضر مشخص اســت، باال بودن آمار توقف های پروازی، محدودیت های 
بین المللی و تحت تاثیر قرار گرفتن سفرهای نوروزی است که موجب شده کسب و کار شرکت های حمل و نقل هوایی 

تحت تاثیر قرار بگیرد. 

قفسه های خالی به علت کمبود کاال نیست
امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

جوی که به علیت شیوع بیماری کرونا در کشور ایجاد شده موجب شد تا مردم برای خرید کاالهای مورد نیاز خود و نگهداری آن در منازل به فروشگاهها هجوم بیاورند و با خرید کلی سعی دارند تا مدت زمان طوالنی از منزل خارج نشوند. در 
سالی که روزهای واپسین آن را سپری می کنیم این دومین بار است که این اتفاق می افتد و مردم برای تامین مایحتاج خود به خرید کلی و ماهیانه اقدام کرده اند.  اما با وجود این نمی توان اظهار داشت که کمبودی در فروشگاه ها بخصوص 
فروشگاههای زنجیره ای که امروز انتخاب اول مردم برای خرید است، وجود دارد. باید اشاره شود که شیوع ویروس کرونا همزمان با هفته های پایانی سال اتفاق افتاد و مانند هر سال تمام دستگاه ها برای افزایش تقاضایی که برای بازار شب عید 
وجود دارد آماده بودند بنابراین نباید نگران تامین کاال بود.  متاسفانه ترس باعث شده که مردم نتوانند خرید خود را مدیریت کنند و مراجعه به فروشگاه ها افزایش یافته است. حال در این رابطه ممکن است افزایش تقاضایی که برای کاالها در 
بازار وجود دارد کمی نظام توزیع را دچار مشکل کند که این امر ربطی به کمبود یا نبود کاالها ندارد. بنابراین اگر در برخی از شعب فروشگاه ها، مشتریان با قفسه های خالی مواجه می شوند، این به علت کمبود کاال نیست بلکه این به علت آن 

است که به یکباره تقاضا در یک  روز افزایش پیدا می کند و در یک فروشگاه تا زمانی که کاال از انبار ارسال شود و در شلف چیده شود به طور طبیعی چندساعتی ممکن است این قفسه ها خالی باشد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

۳۸ درصد سیگار بازار قاچاق است

سرنخ گرانی موز پیدا شد

بیش از ۲ برابر نیاز مردم جنس از فروشگاه ها خریداری شده است

رایزنی برای فروش ماسک و شوینده در داروخانه ها

كرونا آجیل را گران نخواهد كرد

آجیل شب عید تامین است

به منظور پیشگیری از شیوع بیماری كرونا؛ 

ساعات کار بانک پاسارگاد کاهش یافت

با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شد

عملیات اجرایی ساخت هفت هزار و ۶۱۲ واحد مسکونی 
طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن
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اداره کل اموال و امالک استان مازندران در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی به 
شرکتها و اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکتها و اشخاص واجد شرایط و صالحیت دار دعوت بعمل می آید جهت 
دریافت اسناد و اوراق و فرمهای شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت 98/12/14 ))همه روزه بجزء ایام تعطیل(( از ساعت 
8 صبح تا 16/30 عصر )روز چهارشنبه مورخه 98/12/14 از ساعت 8 الی 12( به آدرس ذیل مراجعه و یا با شماره های مندرج 

در جدول تماس حاصل نمایند. شایان ذکر است مهلت تکمیل و تحویل اسناد و مدارک حداکثر تا تاریخ 98/12/14 میباشد. 
توضیحات: 

1-موسسات و شرکتهای پیشنهاد دهنده بایستی طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند. 
2-سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 72/000/000 ریال بوده که بایستی بصورت چک بانکی تضمین شده در وجه اداره کل اموال و 

امالک مازندران صادر و در زمان تحویل مدارک در پاکت مخصوص خود قرار داده شده باشد. 
3-به پیشنهادات فاقد سپرده ، مشروط ، مبهم و فاقد شرایط مندرج در آگهی و یا پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4-مناقصه گذار به تشخیص کمیسیون معامالت در رد یا قبول پیشنهادهای واصله مجاز می باشد. 

5-شرایط مناقصه در محل تحویل پاکتهای پیشنهادی موجود بوده و متقاضیان می بایستی یک نسخه از شرایط معامله را 
دریافت و پس از امضاء به فرم پیشنهادی خود ضمیمه نمایند. 

6-هزینه ثبت قرارداد ، پرداخت مالیات و هرگونه عوارض و هزینه درج آگهی و غیره بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
7-مناقصه گذار مجاز خواهد بود مطابق شرایط قرارداد تا 25% از کار مورد معامله را کسر یا اضافه نماید.

8-بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز چهارشــنبه مورخه 98/12/14 ساعت 14  عصر در 
محل اداره کل اموال و امالک استان مازندران انجام می گیرد بدیهی است پیشنهاد دهندگان و 
یا نمایندگان قانونی آنها مجاز به حضور در جلسه بازگشایی پاکات بوده و نتیجه مناقصه پس از 

تصویب در کمیسیون معامالت مرکز به برنده اعالم خواهد شد.
9-از برنده مناقصه بابت ضمانت حسن انجام کار یک فقره چک اخذ میگردد. 

آگهی مناقصه عمومی

محل دریافت ردیف 
پاکت مناقصه

تلفن آدرس

اداره كل اموال و امالک 1
استان مازندران 

نوشهر- میدان همافران- جنب اداره پست- اداره كل 
اموال و امالک استان مازندران- دفتر مدیریت امالک 

12و52334411- 011

011 -2358420

دفتر نمایندگی اموال و 2
امالک ساری

33363643-011ساری- بلوار آزادی- خ بعثت- نبش بعثت 2

دفتر نمایندگی اموال و 3
امالک بابلسر

بابلسر- خ دكتر شریعتی- مقابل شیالت- داخل كوچه 
علوی- پالک 240 

011-35289289-35289281

دفتر نمایندگی اموال و 4
امالک تنکابن

54222034- 54223018-011تنکابن- خ جمهوری- خ شهید تالتری- پالک 74

آغاز ثبت نام نمایشگاه اینوتکس 2020
نهمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری )اینوتکس 0202( در خرداد ماه آینده برگزار می شود و عالقه مندان برای شرکت در این رویداد تا فروردین ماه سال آینده فرصت دارند تا نسبت به ثبت نام خود 
اقدام کنند. پارک فناوری پردیس نهمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری )اینوتکس 0202( را از 21 تا 81 خرداد ماه سال آینده با شعار »اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقف« با حضور شرکت های 
فناور، استارتاپ ها، شتابدهنده ها و مراکز رشد، مشاوران، مخترعان، پارک های فناوری، دانشگاه ها، صندوق های جسورانه و سرمایه گذاران و... در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد کرد.
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اندک گشــت و گذاری در 
فضــای کســب و کارهای 
اینترنتــی و اکوسیســتم 
استارتاپی نشــان می دهد 
کسب و کارهای اینترنتی که 
بخش کوچکی از کسب و کارها را تشکیل می دهند، صدای خود 
را بلند کرده اند تا شــاید صدایشان به گوش مجلسی ها برسد؛ 
اما این در حالی است که گوش شنوایی در بین مجلس نشینان 
نیست. کسانی بر صندلی های سبز تکیه زده اند که گویی تنها 
یک شعار دارند و آن اینکه بودجه را بدون نفت ببندند؛ اما به چه 
قیمتی؟ به نظر می رســد آنچه در این گوشه از جهان اهمیت 
ندارد، اول جان انسان و بعد کســب و کارهای نوپایی هستند 
که هرچند شعار حمایت از هر دو سر داده می شود؛ اما تا عمل 
فرسنگ ها راه است. قضیه از این قرار است که پیشنهاد دریافت 
مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی تبلیغ دهنده در سامانه های 
برخط خارجی همچون گوگل از ســوی مرکــز پژوهش های 
مجلس در کمیســیون تلفیــق بودجه ۹۹ مطرح شــد. طبق 
پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس اشخاص حقیقی و حقوقی 
که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغی گوگل انجام می دهند، 
موظف خواهند شد 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 سوی 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 به خزانه داری کشور 
بپردازند. این در حالی است که اگر چنین طرحی تصویب شود و 
مورد موافقت قرار بگیرد، قطعا پایان کسب و کارهای اینترنتی 
دور نیست. این پیشنهاد به صورت اصالحیه ای برای بند الحاقی 
تبصره ۱۵ مصوبه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۹۹ مبنی بر 
»اخذ عوارض از خدمات دیجیتالی« از سوی مرکز پژوهش های 

مجلس ارائه شده است. 
از ســویی فعــاالن کســب و کارهــای اینترنتــی و ازجمله 
انجمن و اتحادیه این کســب و کارها در گفتگو با »کســب و 
کار« دالیــل مخالفت خــود را با چنین طرحی بیــان کردند. 
همچنین انجمن صنفی کســب و کارهــای اینترنتی با صدور 
 بیانیه ای نســبت به اخذ عوارض از تبلیغات دیجیتال اعتراض

 کرد. 

دالیل اعتراض انجمن صنفی کســب و کارهای 
اینترنتی به اخذ عوارض از تبلیغات دیجیتال

طبق بیانیه انجمن صنفی کســب و کارهــای اینترنتی، این 
پیشــنهاد به دالیل متعدد از جمله این مــوارد اصوال غیرقابل 
اجرا و از پایه و اساس اشتباه است. ۱. عزیزان پیشنهاددهنده، 
در بخشی از پیشنهاد با اشاره به میزان مالیات کسب و کارهای 
اینترنتی در کشــورهایی مانند ترکیه و اسپانیا و مطرح کردن 
اعداد ۲، ۳ و ۷ درصد، ناگهان بــه عدد ۵۰ درصد برای عوارض 

می رسند. مشخص نیست مبانی محاسبات این عزیزان چگونه 
بوده که از عدد ۲-۳ درصد مالیات، به ۵۰ درصد عوارض رسیده 
اند. فراموش نکنیم که شــرکت های فعــال در حوزه تبلیغات 
آنالین هم اکنون عالوه بر حداقــل ۲۵ درصد مالیات تکلیفی، 
۲۱ درصد اضافه هزینه نیز می پردازنــد. این هزینه ۲۱ درصد 
مربوط بــه ارزش افــزوده، تبدیل ارز و صدور فاکتور رســمی 
برای گوگلی اســت که در ایران دفتر ندارد. باید مشخص شود 
عزیزان پیشــنهاددهنده دقیقاً براســاس چه منطقی و با چه 
محاســباتی این ۵۰ درصد را از چه محلی »کشف« کرده اند. 
۲. »مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی« نامی است 
که بر باالی ســربرگ این پیشنهاد دیده می شــود. الزم است 
عزیزان پیشــنهاددهنده متد و روش »پژوهش« منتج به این 
»پیشنهاد« را مشخص کنند. آیا با اعضای صنف مشورت شده 
اســت؟ آیا از نظرات فعاالن صنفی کمک گرفته اند؟ ۳. چگونه 
می خواهیم از شرکتی که در ایران دفتر ندارد )گوگل( بخواهیم 
 اعالم کند چه کســانی چه میزان تبلیغات رفته اند؟ شــرکتی

 که تبلیغ رفته، آیا نمی تواند این تبلیغ را در دفاتر ثبت نکند؟ 
چراکه تنها ۲۵ درصد مالیات به آن تعلق می گیرد. چرا باید برای 
کم کردن ۲۵ درصد مالیات به عنوان هزینه گوگل ادز، خود را 
اســیر ۵۰ درصد عوارض کند؟ چه راهکاری برای جلوگیری از 
چنین روش هایی داریم؟ چرا با پیشــنهاد تصویب قوانینی که 
می دانیم هرگز اجرایی نخواهد شد موجبات وهن قانون را فراهم 
می کنیم؟ 4. از آنجا که امکان رصد میزان و مبلغ پرداختی به 
دلیل عدم وجود دفاتر رســمی گوگل در ایــران وجود ندارد، 
 Google Ads تنها راه متوجه شدن اینکه فردی یا شرکتی
رفته، بررسی جســتجوهای گوگل برای کلمات مختلف است. 
آیا یک ســازمان جدید قرار اســت در وزارت ICT راه اندازی 
 شــود و تعدادی حقوق بگیر به دولت اضافه شود و این سازمان

 احتماالً عریض و طویل بررسی تمام کلمات ممکن و میسر با 
IP های کل جهان را باید رصد کند تا »گوگل ادز روندگان« را 
رهگیری و شکار کند؟ شاید این راهکار جواب بدهد، اما چگونه 
می فهمیم که چه میــزاِن ریالی، تبلیغ رفته اند؟ از خودشــان 
می پرســیم؟ حاال مثاًل اگر اعالم کنند ۱۰۰ هزار تومان بوده. 
از کجا ثابــت می کنید ۱۰۰ میلیون تومان بــوده؟ اصال فرض 
کنیم یکی از رقبا عامدانه بدون اطالع ، ۱۰۰ هزار تومان تبلیغ 
در گوگل برای رقیب برود که او را در چنگال قانون عوارض ۵۰ 

درصد اسیر کند. در این شرایط چه می کنید؟
 ۵. چرا پیشــنهاددهندگان عالــم و فرهیخته، بــه جای ارائه 
پیشنهادات غیرقابل اجرا، وقت و فرصت گرانقدری را که دارند 
صرف بررسی زمینه های حضور شرکت های معتبر در بازار ایران 
نمی کنند؟ به جای تنظیم چنین پیشنهادات غیرکارشناسی 
و غیراصولی، آیا اگر بودجه بیت المال صرف ارائه پیشنهاداتی 
 برای جلب توجــه مجلس و ســایر نهادها به خســارت هایی

 که از عدم حضــور بازیگران بــزرگ عرصۀ آنالیــن در ایران 
خورده ایم می شــد، بهتر نبــود؟ 6. همین چند ســال پیش، 
پیشنهادی مطرح و علی رغم اشــتباه بودن، مصوب شد که بر 
اســاس آن به ازای هر پیامک ۱۰ ریال بــه منابعی اختصاص 
پیدا می کرد. بعد از چند سال مشخص شــد که اشتباه بوده و 
ماجراهای دیگری کــه می دانیم و قرار شــد مبالغ بازگردانده 

شود. آیا در این پیشنهاد، »بهزیستی« برای پوشاندن و توجیه 
یک پیشنهاد غلط استفاده شده اســت؟ آیا سازمان بهزیستی 

درخواست دهنده چنین پیشنهادی بوده؟ آیا صحیح است که 
نام یک ســازمان باآبرو و بااعتبار و باسابقه را در طرحی اشتباه 

ببریم و موجب ایجاد شک و شبهه نسبت به این سازمان عزیز و 
دوست داشتنی و موثر شویم؟

دریافت مالیات از تبلیغ دهندگان در سامانه های برخط خارجی همچون گوگل جدی تر شد

مالیات ستانی دولت از استارت آپ ها
اتحادیه و انجمن صنفی كسب و كارهای اینترنتی: این طرح بدون نظرخواهی از بخش خصوصی پیشنهاد شد

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

تیشه به ریشه آنالین ها
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی 

ما نامه ای به دوستان در مجلس، کمیســیون های مختلف و معاون پارلمانی هیات دولت و رئیس مجلس زدیم و به این پیشنهاد شکایت و اعتراض کردیم و خواستیم که از طریق راهکارهای 
قانونی بتوانیم قبل از اینکه این پیشنهاد در بودجه ۹۹ تصویب شود، جلوی آن گرفته شود. اعتقاد داریم که کار کارشناسی دقیقی روی آن صورت نگرفته است. اگر ما امروز اعالم کنیم معادل 
۵۰ درصد هزینه ای که کسب و کارها به گوگل بابت تبلیغ پرداخت می کنند - که آن هم از طریق واسطه های مختلف صورت می گیرد و هزینه های بسیار هنگفتی را کسب و کارها بابت این 
موضوع پرداخت می کنند – به سازمان امور مالیاتی بپردازند، این کار ظلمی در حق کسب و کارهاست. گوگل بدون محدودیت در کشور نمایش داده می شود. بنابراین من و سایر کاربران آن را 
رسمی می دانیم. وقتی بدون هیچ مشکلی در دسترس است و روی آن برنامه ریزی می کنیم و کسب و کارهای خودمان را سعی می کنیم با این موتور جستجو هماهنگ کنیم؛ چه در موضوعات 
مربوط به سئو و چه در موضوعاتی مانند تبلیغات که مطرح شده اســت. در مورد چنین طرحی از بخش خصوصی و ازجمله اتحادیه نظرخواهی نشده و متاسفانه بدون نظرخواهی، این نامه در 
کمیسیون تلفیق تصویب نیز شده است یعنی کار از مرکز پژوهش ها عبور کرده و در کمیسیون تلفیق تصویب شده و احتمال تصویب آن در صحن بسیار زیاد است. اگر این اتفاق بیفتد، خیلی 
از کسب و کارها دچار مشکل خواهند شد. زمانی هست که ما یک جایگزینی داریم. به طور مثال در کنار گوگل، یک موتور جستجوی ایرانی داریم که با همان پتانسیل و ظرفیت کار می کند 
و مردم از آن استفاده می کنند. در آن زمان اگر رقابت درست و اصولی صورت می گرفت می شد گفت که محدودیتی را البته نه به این شکل، اجرا کنید؛ ولی در حال حاضر که هیچ جایگزینی 
وجود ندارد، این طرح ظلمی است در حق کسب و کارها. متاسفانه می گویند این پول به بهزیستی اختصاص داده خواهد شد. بنابراین ظلم دوچندان است. تصویب این طرح به مثابه این است 
که با تبر به ریشه کسب و کارهای نوپا بزنند تا آنها نتوانند کاری از پیش ببرند. اگر دست مسئوالن به گوگل نمی رسد بر آن شده اند تا یقه کسب و کارهای خودمان را بگیرند. گوگل درآمد خود 
را دارد و حتی ایران را به رسمیت نمی شناسد؛ ولی باالخره این فضا در کشور وجود دارد. این کار کامال به ضرر کسب و کارهاست. امیدواریم این طرح در صحن علنی مجلس تصویب نشود. ما هم 
مخالفت خود را اعالم می کنیم و حاال با توجه به اینکه مجلس هم تعطیل است، نگرانی ما بیشتر شده از اینکه طرح های بدون کارشناسی به صحن برود و بدون بحث تصویب و تبدیل به قانون 
و جزئی از بودجه ۹۹ شود که از این راه دولت درآمد کسب کند. درست است که قرار است بودجه ما به نفت وابسته نباشد؛ اما اینکه بخواهیم از استارتاپ ها درآمد کسب کنیم که متکی به نفت 
نباشیم، کار درستی نیست. مسئوالن می توانند از بخش های دیگر که که مالیات نمی دهند، مالیات اخذ کنند. چرا شما می خواهید جلوی افرادی را که تالش می کنند که ۱۰ سال آینده که 
اقتصاد دیجیتال در دنیا کامال فراگیر شد ما هم حرفی برای گفتن داشته باشیم، بگیریم؟ اگر شما قصد محدود کردن کسب و کارها را دارید، این روش درستی نیست. برای موتور جستجویی که 
می گوید من ۱۲ هزار سرور نیاز دارم تا مشابه گوگل شوم زیرساخت را فراهم کنید و اجازه بدهید کارش را انجام بدهد. بعد ببینیم به صورت ارگانیک مردم به سمت آن سوق پیدا خواهند کرد 
یا نه. امروز مسیریاب های ایرانی مثل »بلد« و »نشان« در کنار »ویز« توانسته اند رشد کنند. اگر پیش از این »ویز« را پولی می کردند هیچ گاه این رقابت به اینجا نمی کشید؛ اما سرویس های 
داخلی تقویت شدند و خودشان تالش زیادی کردند. به هر حال دولت در بخش هایی زیرساخت هایی را فراهم کرد. این اتفاق باعث شد مسیریاب های ایرانی جای خود را بین مردم پیدا کنند. 

باید ارگانیک اجازه دهیم این اتفاق بیفتد. با گرفتن مالیات و... نمی شود فکر کنیم که وابستگی کسب و کارها به گوگل از این طریق از بین می رود. 

اسامی پیشنهاددهندگان و طرف های مشورت به طور شفاف اعالم شود
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

در بیانیه انجمن با ذکر 6 دلیل ذکرشده اخطار داده ایم که این طرح کاماًل اشتباه است. مطالبه ما این است که از این به بعد مرکز پژوهش های مجلس، اسامی کسانی که این پیشنهاد را 
مطرح کردند به طور شفاف مشخص کند. ما بدانیم که چه کسانی این طرح را پیشنهاد داده اند و اگر با کسی مشورت کرده اند، اسامی طرف های مشورت هم مشخص شود. اگر شفافیت 

مبنای کار ما در دستگاه های اجرایی است بگویند که چه کسانی بودند که این کار را انجام داده اند و این پیشنهاد از کجا آمده است. 

با برگزاری جلسه مشترک بین معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، 
شهردار اصفهان و مدیران شهری، اقدامات انجام شده و فعالیت هایی که 
باید طی روزهای آینده در راستای مقابله با ویروس کرونا صورت گیرد، 
مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، قدرت اله نوروزی، شهردار اصفهان در نشست هماهنگی مقابله 
با شیوع کرونا بین شهرداری و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان که با حضور اعضای شورای شهر، معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، دستیار ویژه استاندار در ستاد مدیریت بیماری کرونا و 
جمعی از معاونان شهردار و مدیران شهرداری اصفهان برگزار شد، اظهار 
کرد: با توجه به تشکیل ستاد ویژه مقابله با کرونا در شهرداری اصفهان، 

قصد داریم تهدید پیش آمده را با همدلی مدیریت کنیم.  

شهردار اصفهان با بیان اینکه همه مجموعه ها باید کمک کرده و با دولت 
هماهنگ باشند، اظهار کرد: شهرداری متخصص امر سالمت نیست اما 
به میدان آمده و در این زمینه بر اســاس دستورالعمل های مسئوالن 
بهداشتی استان اقدام می کند.   وی با اشــاره به اینکه باید در مواجهه 
با بحران با جســارت برخورد کرد، گفت: برای نجات انسان ها هرکاری 
الزم باشــد، انجام می دهیم.   نوروزی با بیان اینکه هر روز جلســات 
ستاد مقابله با شیوع کرونا در شــهرداری برگزار می شود، افزود: ما در 
شهرداری همه امکانات را برای مواجهه با این مشکل بسیج می کنیم. 
وی با اشاره به اعضای ســتاد ویژه مقابله با کرونا در شهرداری اصفهان 

اظهار کرد: در این ستاد دو نماینده از مرکز بهداشت شماره ۱ و ۲ شهر 
اصفهان، یک نماینده از مرکز بهداشت استان، یک نماینده از معاونت 
فرهنگی شــهرداری، یک نماینده از معاونت مالی شهرداری، دو نفر از 
اعضای شورای شهر، یک نماینده از ستاد بحران شهرداری، یک نماینده 
از معاونت خدمات شهری، یک نماینده از معاونت ترافیک شهرداری و 
سایر افراد مرتبط حضور دارند.مواد ضدعفونی کننده در اختیار سازمان 

ها و ادارات استان قرار می گیرد  
در ادامــه این نشســت، کمال حیدری، معاون بهداشــتی دانشــگاه 
علوم پزشــکی اصفهان با اشــاره بــه اینکه بهتر اســت امســال از 

ظرفیت ستاد ســفرهای نوروزی شــهر اصفهان، برای اطالع رسانی 
و انجــام اقدامات پیشــگیرانه بــرای مقابله بــا کرونا در این شــهر 
 اســتفاده کنیم، گفت: توصیه مهم ما بــه مردم همچنــان پرهیز از

 ترددهای غیرضروری در شهر است.  

جلسه مشترک معاونت بهداشت و مدیران شهری برای تداوم اقدامات مقابله با کرونا
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