
سرپرســت معاونت امور صنایــع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ســیگار 
نخستین محصولی است که کد رهگیری آن عملیاتی می شود و اجرای این برنامه 

در جلوگیری از قاچاق بسیار تاثیرگذار است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، »مهدی صادقی نیارکی« در مراســم رونمایی از 
طرح رهگیری سیگار در شرکت دخانیات افزود: اجرای این طرح با کنترل واردات 
غیرقانونی و قاچاق سیگار به کشور اهمیت باالیی دارد و روند اجرایی آن با حمایت 

کامل دستگاه های مرتبط با موضوع مبارزه با قاچاق کاال همراه است.

وی با اشاره به افزایش ســرمایه گذاری برای تولیدات داخلی سیگار در چند سال 
اخیر، اضافه کرد: تداوم قاچاق کاال به ویژه ســیگار آثار متعددی از نظر اقتصادی و 
بهداشتی دارد .صادقی نیارکی با تاکید پیامدهای منفی محصوالت دخانی قاچاق 
به دلیل نبود نظارت بر رعایت استانداردها در مقایسه با محصوالت داخلی، گفت: 
پدیده شوم قاچاق عالوه بر مشکالت بهداشتی، در اشتغال پایدار صنعتی، تولیدی 
و حتی تجاری کشور نیز تاثیری منفی و مخرب دارد.سرپرست معاونت امور صنایع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در قاچاق انواع ســیگار به کشور فارغ از 

آسیب هایی که به زیرساخت های تولیدی کشور می رساند، بخش عمده ای از واردات 
غیرقانونی نیز به صورت جعلی و غیراصلی است که تبعات فراوانی در حوزه سالمت 
افراد دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.صادقی نیارکی اظهارداشت: در شرایط کنونی 
عبور از اقتصاد نفتی به اقتصادی مبتنی بر ارزش افزوده تولیدات صنعتی، حمایت 
از تولید داخل و قطع قاچاق کاالها، اهمیت دو چندانی پیدا می یابد.این مســوول 
وزارت صنعت تاکیدکرد: یکی از روش های موثر در کنترل پدیده قاچاق، مبارزه 
هوشمندانه با آن در شرایط موجود است که باید مبتنی بر یک نظام سامان یافته 

انجام شود.وی گفت: طرح رهگیری سیگار یک سامانه هوشمند است و نظارت بر 
اصالت کاال عالوه بر نهادهای مســوول بر عهده مصرف کننده است که می تواند از 
طریق سامانه مرتبط، در کمترین زمان استعالم الزم را انجام دهد.به گزارش ایرنا، 
برپایه آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت برآورد قاچاق سیگار 
در ۱۰ ماهه امسال ۹ میلیارد و ۷۰ میلیون نخ است که در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال ۴۵ درصد کاهش نشان می دهد.برآوردها حاکی است در این مدت بیش از 

۵۴ میلیارد نخ در کشور مصرف شده است.

شاخص اوکال نشان می دهد در ماه ژانویه ۲۰۲۰ امارات 
متحده عربی پرســرعت ترین اینترنت موبایل جهان را 
ارائه کرده اســت. در این رده بندی ایران در رده هفتادم 
قرار دارد. شاخص تست جهانی سرعت اینترنت موبایل 
Ookla نشان می دهد در ژانویه ۲۰۲۰ میالدی امارات 
متحده عربی پرســرعت ترین اینترنت موبایل جهان را 
ارائه کرده و از کره جنوبی پیشــی گرفته اســت.این در 
حالی است که طبق آمار ماه دســامبر ۲۰۱۹ میالدی 
ســرعت اینترنت موبایل امارات متحــده عربی از قطر 
بیشــتر، اما همچنان کمتر از کره جنوبــی بود.در حال 
حاضر سرعت متوسط دانلود این کشور ۸۷.۰۱ مگابیت 

برثانیه و ســرعت آپلود ۲۴.۵۱ مگابیت برثانیه اســت. 
حال آنکه متوسط ســرعت دانلود و آپلود اینترنت این 
کشور در ماه دسامبر به ترتیب ۸۶.۷۷ و ۲۵.۵۵ مگابیت 
برثانیه است. این درحالی است که طبق این رده بندی، 
متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۷.۵۳ 
مگابیت برثانیه است. ســرعت آپلود اطالعات در ایران 
نیز ۱۲.۵۲ مگابیت برثانیه است و کشور ما در رده بندی 
مذکور در مرتبه ۷۰ قرار دارد.در رده دوم این فهرســت 
کره جنوبی قرار دارد که سرعت دانلود اینترنت موبایل 
آن ۸۳.۹۰ مگابیت برثانیه و ســرعت آپلود اطالعات آن 
۱۷.۶۲ مگابیت برثانیه اســت. در رده ســوم فهرست 

پرســرعت ترین اینترنت موبایل جهان نیز کشور قطر 
قرار دارد که سرعت دانلود اطالعات آن ۸۲.۵۹ مگابیت 
برثانیه و ســرعت آپلود اطالعات آن به ۲۱.۰۴ مگابیت 
برثانیه می رسد.در این رده بندی در رتبه چهارم کانادا با 
سرعت دانلود ۷۱.۰۳ مگابیت برثانیه، در رده پنجم هلند 
با سرعت ۶۸.۲۱ مگابیت برثانیه، ششم چین با ۶۸.۲۱ 
مگابیت برثانیه، هفتم نروژ با ســرعت ۶۶.۴۹ مگابیت 
برثانیه، هشــتم بلغارستان با ســرعت ۶۵.۰۹ مگابیت 
برثانیه، نهم استرالیا با سرعت ۶۳.۸۵ مگابیت برثانیه و 
 در رده دهم کرواسی با ســرعت دانلود ۶۲.۱۱ مگابیت

 برثانیه قرار دارند.

معاون فنی و عمرانی شــهرداری تهران خبر داد: ششم 
اسفندماه سال ۱۳۹۸، پروژه احداث زیرگذر کوی نصر 
مورد بهره برداری مردمی قرار خواهد گرفت. صفا صبوری 
دیلمی ضمن اعالم خبر فوق افزود: بهره برداری از زیرگذر 
کوی نصر با احتســاب پروژه هایی همچون پارکینگ 
بوستان ملت و بهســازی رینگ ۷ کیلومتری بوستان 
پردیســان که بدون برگزاری مراســم رسمی تحویل 
شهروندان شدند، نهمین افتتاحیه پروژه های معاونت فنی 
و عمرانی شهرداری تهران در سال جاری به شمار می آید.

وی متعادل ساختن خطوط ترافیکی که قبال در نتیجه 
عرض کم پل فلزی کوی نصر دچار اختالل شــده بود، 

یکسان سازی حرکت در بزرگراه جالل آل احمد و انطباق 
آن با معابر مرتبط را از مهمترین اهداف اجرای زیرگذر 
کوی نصر دانست و یادآور شد: مسیر اصلی زیرگذر شامل 
۳ خط عبوری در هر یک از باندهای شمالی و جنوبی بوده 
و طول آن با احتســاب مســیرهای دسترسی به حدود 
۱۵۰۰ متر می رســد.وی با بیان آنکه طرح این پروژه به 
ویژه پس از بازنگری های اعمال شــده، نگاه ویژه ای به 
مقوله ساماندهی ترافیک محلی داشته است. یادآور شد: 
اصالح هندسی مســیر ورودی به خیابان کارگر جنوبی 
و خیابان بیمارستان شــریعتی، تامین دسترسی مسیر 
شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران به مسیر غرب به 

شرق بزرگراه گمنام به صورت غیر همسطح و برقراری 
تعادل خطوط ترافیکی ورودی به خیابان گیشا از جمله 
کارکردهایی اســت که در کنار رفع گلوگاه ترافیکی پل 
فلزی گیشا محقق شده است.بنا بر اعالم پایگاه خبری 
معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، به گفته معاون 
فنی و عمرانی شهرداری تهران، بهره برداری از زیرگذر 
کوی نصر، تاثیر بســزایی روی عملکرد ترافیکی تقاطع 
های مرتبط به ویژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید 
گمنام با خیابان کارگر داشــته و به واســطه حذف پل 
 قدیمی گیشا، ســیمای شــهری این نقطه از پایتخت

 را چشم نواز تر کرده است.

پادشاه مالزی ضمن پذیرش اســتعفای ماهاتیر محمد از 
نخست وزیری این کشــور، از وی خواست تا زمان تشکیل 
کابینه جدید بــه فعالیت خود ادامه دهد.پادشــاه مالزی 
)دوشنبه( استعفای »ماهاتیر محمد« نخست وزیر این کشور 
را پذیرفت.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، دبیر کل کابینه 
مالزی با اعالم پذیرفته شدن اســتعفای ماهاتیر از سوی 

پادشاه این کشور، گفت پادشاه اما از او خواست که تا زمان 
انتصاب نخست وزیر جدید و تشکیل کابینه، در این سمت 
باقی بماند.دبیر کل کابینه مالزی با صدور بیانیه ای در این 
باره توضیح داد: »عالیجناب رضایت دادند تا ماهاتیر محمد 
به عنوان نخست وزیر موقت تا زمانی که نخست وزیر جدید 
انتخاب شود، به کار خود ادامه دهد«.ماهاتیر ۹۴ ساله صبح 

امروز استعفانامه  خود را به پادشاه این کشور تقدیم کرد. وی 
پیش از این اعالم کرده بود که از ســمت خود کناره گیری 
می کند اما تاکید کرده بود که این اتفاق تا قبل از از اجالس 
همکاری اقتصادی اقیانوس آرام در ماه نوامبر ۲۰۲۰ نخواهد 
بود.گفته می شود در صورت پذیرش استعفای ماهاتیر، »انور 
ابراهیم« رئیس حزب عدالت مردم مالزی جانشین وی شود.

نرخ عوارض آزادراه تهران - شــمال برای انواع خودروها 
۲۵ تا ۴۵ هزار تومان تعیین شــده اســت کــه البته در 
زمان های پیک بار و ترافیک و روزهــای عادی متفاوت 
بوده و اعمال این نرخ منوط به اعالم رســمی به صورت 
کتبی است.به گزارش ایســنا، برخی رسانه ها از تعیین 
مبلغ ۲۵ تا ۳۵ هزار تومــان برای عوارض آزادراه تهران- 
شمال در روزهای عادی و اوج سفر خبر داده اند که البته 

نرخ  عوارض برای این آزادراه تعیین شــده اما به صورت 
کتبی به متولیان آن ابالغ نشــده اســت.پیگیری های 
خبرنگار ایســنا حاکی از آن اســت که نرخ عوارض آزاد 
راه تهران- شــمال برای خودروهای سواری در روزهای 
عادی ۲۵ هــزار تومان و در روزهای اوج ســفر یعنی در 
روزهای چهارشنبه عصر تا شــنبه صبح و ایام تعطیل، 
۳۵ هزار تومــان تعیین شــده اســت.همچنین دیگر 

 خودروها از جمله وانــت ۳۵ هزار تومــان، مینی بوس 
۴۰ هزار تومان و اتوبوس ۴۵ هزار تومــان برای تردد از 
این آزادراه باید پرداخت کنند.بر اساس اخبار اعالم شده 
قطعه نخســت آزاد راه تهران- شــمال فردا چهارشنبه 
)ششم اسفند ماه( ساعت هشــت صبح با  حضور رئیس 
جمهور افتتاح می شود و هم زمان با افتتاح نیز این نرخ ها 

به صورت رسمی ابالغ و اجرا خواهد شد.

وزارت صنعت اعالم کرد: تعداد بازرسی ها از مراکز صنفی، 
تولیدی و خدماتی در ۱۰ ماهه امسال با مدت مشابه سال 
قبل، ۱۷.۳ درصد افزایش یافته است.طبق گزارش ۱۰ ماهه 
معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد 
بازرسی های صنفی، تولیدی و خدماتی در ۱۰ ماهه سال 
۹۸، سه میلیون ۳۸۰ هزار فقره بوده که در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته با رشد ۱۷.۳ درصدی مواجه شده است.
در همین راستا برای ۲۲۹ هزار متخلف صنفی، تولیدی و 
خدماتی پرونده تخلف تشکیل شــده که در مقایسه با ۱۰ 
ماهه سال ۹۷ رشد ۲۷.۲ درصدی را نشان می دهد.تعداد 
تخلفات کشف شده ۲۹۳ هزار فقره اعالم شده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از رشد ۲۴.۲ درصدی برخوردار شده 

است. واردات رسمی انواع سیگار در طول سال ۹۸ همانند 
سال ۹۷، صفر بوده و بر اساس برآوردهای انجام شده حجم 
قاچاق این کاال نیز حدود ۴۵ درصد کاهش داشــته است؛ 
بنابراین گزارش برآورد مصرف انواع سیگارت در کشور بالغ 
و ۵۴ میلیارد نخ می باشــد که بخش بزرگی از آن، از محل 

تولیدات داخلی تامین شده است.

سخنگوی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: 
تا ابتدای بهمن ماه کارت های ســوخت متقاضیان تولید 
و صادر شده اســت و حدود ۳۰۰ هزار نفر دیگر از ابتدای 
بهمن ماه تاکنون ثبت نــام کرده اند و منتظر صدور کارت 
هســتند.فاطمه کاهی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
آخرین وضعیت صدور کارت های ســوخت در کشــور 

اظهار کرد: کارت مالکانی که ثبت درخواست کارت های 
سوخت خود را تا قبل از اول بهمن ماه انجام داده اند، آماده 
است و مراحل تولید کارت طی شده است.وی با تاکید بر 
این که ممکن است برخی از مالکان خودروها تاکنون هیچ 
درخواستی برای دریافت کارت سوخت نداده باشند، گفت: 
آمار دقیقی از این موضوع وجود ندارد اما احتماال تعداد این 

افراد بسیار کم باشد.از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان، بنزین 
سهمیه بندی شد و بر این اســاس قیمت بنزین معمولی 
ســهمیه ای )ماهانه ۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی( 
از قــرار هر لیتــر ۱۵۰۰ تومان، قیمــت بنزین معمولی 
غیرسهمیه ای از قرار هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین 

سوپر نیز از قرار هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد.

شــاخص  داوجونز با آغاز معامالت روز دوشــنبه  
۷۰۰ واحد ســقوط کرد. در حالی که وحشــت از 
شیوع ســریع ویروس کرونا در جهان تشدید شده 
اســت، داده های بازارهای جهانی نشــان می دهد 
که شــاخص داوجونز با آغاز معامالت امروز ۷۰۰ 
واحد سقوط خواهد کرد. به گزارش سی ان بی سی، 
در حالی که وحشــت از شــیوع ســریع ویروس 

کرونا در جهان تشــدید شــده اســت، داده های 
بازارهــای جهانی نشــان می دهد که شــاخص 
 داوجونز با آغاز معامالت امروز ۷۰۰ واحد ســقوط 
خواهــد کرد.داده ها همچنین نشــان می دهد که 
شــاخص های اس اندپی و نزدک هم با باز شــدن 
بازارهای آمریکا با سقوطی سنگین روبرو خواهند 

شد.

ســرمایه گذاران با نگرانی زیاد تحوالت مربوط به 
شــیوع ویروس کرونا در خارج از چین را زیر نظر 
گرفته اند. تعداد مبتالیــان در کره جنوبی، ایران و 
ایتالیا در روزهای اخیر به شــدت افزایش یافته اند. 
کره جنوبی در این میان باالترین ســطح هشدار را 
اعالم کرده و تعداد مبتالیان آن هــم به ۷۵۰ نفر 

رسید ه است.

محققان موفق به تولید یک برچســب شناسایی کاالی 
رمزگذاری شــده برای مقابله با تولید محصوالت تقلبی 
شده اند که ابعادی کمتر از یک میلیمتر دارد.به گزارش 
آســین ایج، تولید کاالهای تقلبی ساالنه میلیاردها دالر 
به شــرکت های تجاری جهان ضرر می زند و از همین رو 
محققان دانشگاه ام آی تی، برچسب شناسایی کاالی تازه 

ای را ابداع کرده اند کــه می تواند اصالت یک کاال را بدون 
اشغال فضای زیاد یا امکان دستکاری شدن و سوءاستفاده 
تشخیص دهد.این برچســب تازه میلیمتری انرژی مورد 
نیاز خود را از طریق دیودهای فتوولتائیک تأمین می کند. 
هر یک از این برچسب ها اطالعاتی که نشان دهنده اصالت 
محصول اســت را به طور بی ســیم برای دستگاه مقصد 

بررسی کننده این موضوع ارسال می کنند.برچسب های 
یادشــده که در عمل تراشه های ســیلیکونی یکپارچه 
محسوب می شــوند، دربرگیرنده مجموعه ای از آنتن ها 
هســتند که می توانند برای انتقال بی سیم داده ها اقدام 
کنند. برد این برچسب ها در حال حاضر تنها پنج سانتیمتر 

است که قرار است در آینده بر این رقم افزوده شود.

سیگارمشمولکدرهگیریمیشود
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هشدار  افزایش مجدد 
قیمت  مسکن

همه خانوارها نیاز به مسکن 
دارند. اگر به این مساله توجه 
نشود و از ســوی دولت برای 
تولید مســکن برنامه ریزی 
صورت نگیرد و همکاری نباشد، اقداماتی که باید چند 
سال گذشته در دستور کار قرار می دادیم و ندادیم، 
در حال حاضر اثرات آن را می بینیم. ما در ۴، ۵ سال 
گذشــته هیچ اقدامی در رابطه با طرحی برای تولید 
مسکن نداشتیم و همین مورد باعث شده که در حال 
حاضر اثرات آن  شامل گرانی، افزایش قیمت مسکن 

و رکود را شاهد...

فاصله تورمی دهک ها در بهمن ماه امسال 
به ۲.۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل 
)۲.۲ درصــد( ۰.۴ واحد درصــد افزایش 

داشته است.شاخص قیمت...

  ایرج رهبــر، نایب رئیس 
انجمن انبوه  سازان استان تهران

متن کامل  د ر صفحه 4
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خط تولید لوازم خانگی ایرانی درجا می زند

حکلوگویلوازمخانگی
اصلرویکاالیقاچاق

درخواست از دولت برای ارائه الیحه 
دو  دوازدهم

مخالفتمجلسباکلیات
بودجه۹۹

شاخص بورس نیم میلیون واحدی شد

پرواز   شاخص   بازار  سرمایه
صفحه2

صفحه2.3 و4

سایه  کـرونا    بر  اقتـصاد
کرونا    صادرات   ایران   را   فلج  کرد

افت   خرید   و فروش   در   بازار  مسکن

زیان  استارت آپ های  گردشگری  از  شیوع  کرونا

آمار  چشمگیر   کنسلی   بلیت قطار ،   هواپیما  و   تور

ضرر   هنگفت    رستوران ها    از      کرونا

۶۵۰۰   قهوه خانه   و  سفره خانه   در  آستانه  تعطیلی

دریافــت کد شناســه بــرای لــوازم خانگی 
 الزامی شــده اســت اما در بازار لوازم خانگی
 نابســامانی هایی در این رابطه وجــود دارد. 
متخلفان و دالالن بازار با حذف نام برخی برندها 
از روی کاالی مورد نظر نام برند خارجی  مطرح 
را روی کاال حک می کنند و با دادن ضمانت نامه 
تقلبی ســر مردم و خریداران کاله می گذارند. 
اغلب این لوازم خانگی هــا، کاالهای بانه ای و 
لنجی هستند که به دلیل الزامی شدن داشتن 
شناسه به فروش نمی رســند و دالالن از این 
روش برای خریــد و فروش این مــدل کاالها 

استفاده کرده اند. چندین سال است...

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی بــا کلیات 
 الیحه بودجه ســال ۹۹ مخالفــت کردند. کلیات
 الیحه بودجه کل کشور ســال ۹۹ در دستور کار 
جلسه علنی صبح دوشنبه مجلس شورای اسالمی 
قرار گرفت و نمایندگان با  ۶۷ رای موافق، ۱۱۴ رای 
مخالف و  ۳ رای ممتنع از مجمــوع ۱۹۱ نماینده 
حاضر با کلیات الیحه بودجه سال ۹۹ مخالفت کردند. 
مسعود پزشکیان که اداره بخشی از جلسه مجلس 
را برعهده داشت، با اشــاره به رای مخالف مجلس 
به کلیات بودجه گفت: با ایــن اوضاع بودجه ۹۹ به 

مجلس دهم نخواهد...



اقتصاد2
ایران وجهان

شاخص قیمت مصرف کننده در بهمن 98؛
افزایش ۲/۲درصدی فاصله 

تورمی دهک ها
فاصله تورمی دهک ها در بهمن ماه امسال به 
٢.۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل )٢.٢ 
درصد( ٠.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

شــاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر 
اســاس دهک های هزینه ای بهمن ١٣٩٨ از 

سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه ١٣٩٨ برابر 
٣٧.٠ درصد است که در دهک های مختلف 
هزینه ای در بازه ٣۶.٣ درصد برای دهک اول 
تا ٣٨.٩ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. 
محدوده تغییرات تورم ١٢ ماهه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین 
۴۴.۴ درصد برای دهــک اول تا ۵٠.١ درصد 

برای دهک دهم است.
هم چنین اطالع مذکور در مورد گروه عمده 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمات« بین ٢٩.٢ 
درصد برای دهک اول تــا ٣۶.٢ درصد برای 

دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک ها
بر اســاس اعداد مربــوط به تــورم در میان 
دهک های مختلف هزینــه ای، فاصله تورمی 
دهک ها در این ماه به ٢.۶ درصد رســید که 
نســبت به ماه قبل )٢.٢ درصــد( ٠.۴ واحد 

درصد افزایش داشته است.
فاصله تورمی در گروه عمــده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل 
٠.٩ واحد درصــد و در گروه عمده »کاالهای 
غیر خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل ۴.٠ 

واحد درصد کاهش نشان می دهد.

طرح تنخواه کارت تعاون جهت 
مشتریان بانک توسعه تعاون 

اجرایی می شود
طرح تنخواه کارت تعاون باهدف ارائه خدمات 
مبتنی بــرکارت به ســازمان ها، اتحادیه ها و 
شــرکت های تعاونی در راســتای گسترش 
خدمات رسانی به مشتریان بانک توسعه تعاون 

قابل ارائه می باشد.
به گــزارش روابــط عمومی بانک توســعه 
تعاون، به موجب این طرح کلیه شــرکت ها و 
تعاونی هایی که نزد بانک توسعه تعاون حساب 
دارند و در مراودات مالی خود از حساب تنخواه 
گردان استفاده می نمایند مشمول این طرح 

خواهند شد.
گفتنی اســت مشــتریان حقوقی و یا اعضا 
کســب وکارهای کوچک ازجمله اصناف که 
سرپرســت یک مجموعه هســتند به عنوان 
دارنده حساب اصلی )قرض الحسنه پس انداز، 
جاری و یا کوتاه مدت عادی( می توانند باهدف 
مدیریت مالی مجموعــه خود برای هر یک از 
اعضا زیرمجموعه، بن کارت با عنوان تنخواه 
کارت باقابلیت تعیین سقف برداشت ماهانه 
و مدیریت نحوه هزینه کــرد دریافت نمایند 
و دارندگان کارت می توانند از طریق دستگاه 
کارتخوان فروش و یا درگاههای اینترنتی تا 
سقف مبلغ موجود در کارت نسبت به خرید 
کاال اقدام نماینــد همچنین میزان موجودی 
کارت بنا به درخواســت ســازمان مربوطه 

به دفعات قابل شارژ می باشد.
شایان ذکر اســت ازجمله قابلیت های مهم 
این کارت می تــوان به ارائه انــواع خدمات 
بانکی مبتنی بر بن کارت شامل امکان تغییر 
رمز اول و رمز پویا برای هــر کارت بصورت 
مجــزا، دریافت صورت حســاب های مجزا و 
تسهیل در رفع مغایرت های حساب، دریافت 
موجــودی از طریق ATM، اخذ گزارشــات 
آنالین توسط مشتری حقوقی، دریافت شارژ 
انــواع اپراتورهای اعتبــاری، پرداخت انواع 
قبوض، شــارژ مجدد بن کارت و درج شماره 
 کارت در صورتحســاب مشــتری حقوقی

 اشاره نمود.
ذکر این نکته ضروری اســت که بهره گیری 
مشتریان بانک توسعه تعاون از ظرفیت تنخواه 
کارت تعاون فرصتی برای کاهش هزینه های 
شــرکت ها، اتحادیه ها در اعمــال مکانیزم 
کنترلی و نظارتی بر نحــوه فرآیند دریافت و 
پرداخت تنخواه از یک سو و بهره گیری مناسب 
و بهینه برای تسریع و تسهیل در پیشبرد امور 
جاری و نیازهای ضروری روزانه در ســطوح 

مختلف و ابعاد متفاوت می باشد.

خبر

بانک ها

عراق بزرگ ترین بازار صادرات 
ایران اســت. حاال بــه خاطر 
شــیوع کرونا در ایران، عراق 
مرز های خود را بســته است. 
ایــران ١۴۵٠ کیلومتــر مرز 
مشــترک با عراق دارد. این مرز شــاهراه صادرات ایران 
محسوب می شــود. عمدتا محصوالت غذایی از این مرز 
صادر می شود که ارزش آن بیش از ٩٠٠ میلیارد دالر است 
که ۵ برابر صادرات ایران به اروپا محسوب می شود. حال با 
بسته شــدن مرز ایران و عراق مبادالت تجاری به شدت 
تحت تاثیر قرار می گیرد. در پی شیوع ویروس کرونا در 
ایران، کشورهای ترکیه، پاکستان و افغانستان اعالم کردند 

که مرزهای زمینی خود را با ایران می بندند.
نخســت وزیر عراق نیز اعــالم کــرد ممنوعینت ورود 
شهروندان غیر عراقی از مسیر ایران به خاک این کشور 
را برای مدت نامعلومی تمدید کرده است. از سوی دیگر 
اردن ورود شهروندان ایرانی، چینی و کرۀ جنوبی به خاک 
خود را ممنوع اعالم کرد. همچنین مقامات لبنان از لزوم 
معاینۀ مسافران ایرانی پیش از ورود به هواپیما برای سفر 
به این کشور خبر داده اند. پیش از این شرکت هواپیمایی 
کویت، تمامی پروازهای خود به ایران را برای مقابله با شیوع 
ویروس کرونا لغو کرده بود. با گسترش شمار مبتالیان و 
قربانیان ویروس کرونا در ایران، دولت ترکیه روز یکشنبه ۴ 
اسفند، از بستن موقت مرزهای خود با این کشور خبر داد.

دولت آنــکارا اعالم کرد کــه در چهارچــوب این اقدام 
پیشگیرانه، راههای زمینی این کشور با ایران شامل ترانزیت 
و راه آهن بسته خواهد شد. بر این اساس، گذرگاه مرزی 
"کاپی کوی" در شرق استان وان همچنین مرز "اسن دره" 
در استان حکاری به روی مسافران ایرانی بسته خواهد شد.

از سوی دیگر، وزیر بهداشــت لبنان در تماس با حسن 
عباس ســفیر لبنان در ایران، از تصمیم مقامات بیروت 
برای معاینۀ تمام مسافران ایرانی به لبنان پیش از ورود به 

هواپیما خبر داده است.
پس از چین، ایران بیشــترین تعداد مبتالیان و قربانیان 

ویروس کرونا را داشته است. 

پاکستان مرزهای خود با ایران را بست
مقامات پاکستان نیز روز یکشنبه ۴ اسفند اعالم کردند که 

مرز تفتان، مرز مشترک این کشور با ایران را بسته است.
بنا بر اعالم رسانه های پاکستان، گذرگاه ترانزیت و بازار 
مشــترک این منطقه مرزی بسته شــده و فعالیت های 

تجاری و مسافرتی به حالت تعلیق درآمده است.
دولت پاکســتان اعالم کرد که تمهیدات پیشــگیرانه و 
حفاظتی را برای جلوگیری از شیوع کرونا در این منطقۀ 
مرزی به اجرا گذاشته و بیمارستانی ١٠٠ تخت خوابی را 
نیز برای مقابله با وضعیت اضطراری در امتداد مرز ایران 

آماده کرده است.

ممنوعیت ورود شهروندان ایرانی به خاک 
عراق تمدید شد

عادل عبدالمهدی نخســت وزیر عراق اعــالم کرد که 
ممنوعیت ورود شــهروندان غیرعراقی از مسیر ایران به 
خاک این کشور را که برای سه روز وضع شده بود، برای 

مدت نامعلومی تمدید کرده است.
در بیانیــۀ دفتر نخســت وزیری عــراق آمده اســت: 
»نخست وزیر دستور داده اســت که از ورود هر مسافری 
از ایران به خاک عراق، به غیر از عراقی ها جلوگیری شود«.

پیش از این شرکت هواپیمایی عراق، تمامی پروازهای خود 
را به مقصد ایران به حالت تعلیق درآورده بود.

وزارت بهداشت عراق اعالم کرد که تا کنون هیچ موردی 
از ابتال به بیماری »کووید-١٩« در این کشور دیده نشده 

است.

اردن ورود ایرانی ها را ممنوع کرد
اردن ورود شــهروندان چینی ، ایرانی  و کرۀ جنوبی را به 

خاک خود ممنوع اعالم کرد.
دولت اردن روز یکشنبه ۴ اسفند اعالم کرد که به غیر از 
شهروندان اردنی، ورود تمام مسافران از مقصد چین، ایران 
و کرۀ جنوبی به این کشور، بعه منظور مقابله با خطرات 

گسترش ویروس کرونا ممنوع خواهد بود.

افغانســتان تمامی رفت و آمدها به ایران را 
متوقف کرد

وزارت امور خارجۀ افغانســتان نیز اعالم کرد که ضمن 
توقف موقت تمامی رفت و آمدها به ایران، تا اطالع ثانوی 
ارائۀ خدمات کنسولی در این کشور را نیز به حالت تعلیق 

در می آورد.
تصمیمات اخیر دولــت کابل پس از آن اتخاذ شــد که 
افغانستان از شناسایی سه فرد مشکوک به ویروس کرونا 

در والیت هرات خبر داد. گفته می شــود که این سه فرد 
به تازگی به قم سفر کرده بودند.

پیش از این، شــرکت هواپیمایی کویت با توصیۀ وزارت 
بهداشت این کشور، کلیۀ پروازهای خود به ایران را برای 

مقابله با شیوع ویروس کرونا لغو کرده بود.

معطلی بیش از ۴۰۰ کامیون صادراتی در مرز بازرگان
رییس سابق اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفت: 
حدود ۴٠٠  تــا ۵٠٠ کامیون در مرز بــازرگان متوقف 
مانده اند. رضا کامی در پاسخ به اینکه چه تعداد کامیون 
در مرز متوقف مانده اســت، گفت: آمــار دقیقی در این 
زمینه وجود ندارد اما روزانه حدود ۴٠٠ کامیون در مرز 
بازرگان رد و بدل می شود و این تعداد می تواند به حدود 

۵٠٠ کامیون برسد.
وی با بیان اینکه بسته شدن مرز تنها مختص به ترکیه 
نیست،  گفت:  مقامات ترکیه اعالم کرده اند که تعطیلی مرز 

در شرایط اضطراری است و دائمی نخواهد بود. 
به گفته عضو اتاق بازرگانی تبریز، حتی در شرایط تعطیلی 
مرز بازرگان مشکلی برای ورود کاال به کشور وجود ندارد و 

مشکل مربوط به خروجی کاال از ایران است. 
وی تصریح کرد: با پیگیرهای ایران، کامیون های ایرانی 
مستقر در ترکیه ساعت هشت و نیم شب )یکشنبه( مجوز 
خروج از ترکیه به ایران و مرز بازرگان را دریافت کرده اند، اما 
حتی رانندگان و کامیون های ترک که در مرز ایران منتظر 

ورود به ترکیه بودند نتواستند به این کشور وارد شوند.
کامی با تاکیــد بر اینکه این مســاله در کوتاه مدت حل 
می شــود، افزود: این موضوع به دلیل مســائل ایمنی و 
بهداشتی قابل پیش بینی بود. اگر تدابیر ایمنی در مرزها 
اندیشیده شود و هر دو طرف کنترل های ویژه روزانه داشته 

باشند، این مشکل حل خواهد شد.
عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است که با این کار خود 

کشور ترکیه نیز متضرر خواهد شــد، چرا که توقف کار 
تجــاری و کامیون ها می تواند از نظــر اقتصادی به همه 

ضربه بزند.
وی به تجار توصیه کرد که کمی برای ارسال کامیون به 
این مرز دســت نگه دارند، چرا که زمان مشخصی برای 

بازگشایی این مرز عالم نشده است.
کامی با بیان اینکه روز یکشنبه و دوشنبه حجم دریافت 
کانتینر از اتاق بازرگانی افت داشــته است، افزود: در این 
دو روز شرکت های حمل و نقل برای دریافت کارنتیر به 
اتاقهای بازرگانی مراجعه نداشته اند و این موضوع نشان 

می دهد آنها بارگیری نداشته اند.
درهای ورود و خروج مرز بــازرگان از طرف دولت ترکیه 
از ساعت ١٣روز گذشته )یکشنبه( بســته شده و بنابر 
سخنگوی گمرک، دلیل بسته شدن این مرز تدابیری برای 

سالمت اتباع ترکیه بوده است.
مرز مهران نیز بعد از چند روز بسته بودن نهایتا روز گذشته 
بازگشایی شد و ٢٠ دستگاه  کامیون عراقی وارد گمرک 
مهران شدند تا کاالها و بارهای صادراتی ایران را تحویل 

بگیرند و به عراق تحویل دهند.
به دلیل بسته شــدن مرز مهران، هزار دستگاه کامیون 

صادراتی در این مرز متوقف مانده بود.
سخنگوی گمرک در این زمینه گفت:  حدود ٨ روز است 
که رانندگان کامیون ایرانی و عراقی در دو طرف مستقر و 
منتظر تصمیمات کشور عراق هستند. بسته شدن مرز به 
غیر از موضوعات اقتصادی،  موضوعات اجتماعی را هم در 
بر دارد و امیدواریم جابجایی کاالها با کمترین مشکل به 

سمت عراق اتفاق افتد.
به گفته لطیفی در این چند روز به دلیل بسته بودن مرز 
مهران بار صادراتی جدید به آنجا ارســال نشــده و هزار 
کامیون معطل در مرز آنهایی بودند که پیش از تصمیم 

بسته شدن مرز به آنجا ارسال شدند.

درخواست ایجاد قرنطیه مرزی کردیم
در همین زمینه رییس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران از ارسال نامه ای برای معاون اول رییس 

جمهور برای قرنطینه مرزی خبر داد.
مسعود خوانساری در صفحه شــخصی خود در شبکه 
اجتماعی توییتر نوشت: برای حفظ جریان صادرات، طی 
نامه ای از معاون اول رییس جمهور خواستیم تا نسبت به 
ایجاد قرنطینه مرزی با همکاری وزارت امور خارجه، راه و 
شهرسازی و با ظارت سازمان بهداشت جهانی اقدام کنند.

وی افزود: قرنطینه برای رانندگان هم قابل اجراست. قطع 
صادرات خسارت جدی به اقتصاد ملی آن هم در ماه پایانی 
سال وارد می کند. این نامه در حالی ارسال شده که تاکنون 
دولت های ترکمنستان، افغانستان، کویت، ترکیه، پاکستان 
و ارمنستان مرزهای خود را با ایران بسته اند و دولت عراق 
نیز ورود و خروج اتباع ایرانــی و عراقی را ممنوع کرده و 
رانندگان کامیون برای عبور از مرز نیز باید آزمایشــات 

مربوط به بیماری کرونا را بدهند.

کرونا صادرات ایران را فلج کرد

ضربه کرونا به صادرات ایران

رئیس دفتر رئیس جمهور در جلسه توسعه و 
سرمایه گذاری:

دولت تمهیداتی اندیشیده تا آثار 
اقدام FATF را خنثی کند

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه دولت تمام 
همت و توان خود را برای ایجاد فضای مناسب در 
زمینه فعالیت های اقتصادی بکار گرفته است، گفت: 
دولت تمهیدات و برنامه ریزی هایی که در جلسه 
اخیر خود اندیشیده است تا آثار اقدام روز جمعه 

FATF را خنثی کند.
به گزارش ایسنا، محمود واعظی روز دوشنبه در 
جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان فارس اظهار 
داشت: وجود نگاه توســعه ای و حمایتی از سوی 
تمام دستگاه ها و نهادها برای توسعه کشور و استان 
اهمیت زیادی دارد و امروز شاهد آن هستیم که با 
برخورداری از چنین نگاهی و با توجه به شــرایط 
تحریم تمام همت و تالش مسوولین بر این است 

که استان ها توسعه یابد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر حمایت دولت 
از فعالیت بخش خصوصی و واگذاری بنگاه های 
دولتی به این بخش گفت: دولت و شخص رئیس 
جمهور معتقدند تا وقتی که اقتصاد کشور توسط 
بخش خصوصی اداره نشــود، این اقتصاد شکوفا 
نخواهد شد لذا نســبت به واگذاری امور به بخش 

خصوصی اهتمام جدی و ویژه ای داریم.

درخواســت از دولت برای ارائه الیحه دو  
دوازدهم

مخالفت مجلس با کلیات بودجه ۹۹ 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات الیحه 
بودجه سال ٩٩ مخالفت کردند. به گزارش ایسنا، 
کلیات الیحه بودجه کل کشور سال ٩٩ در دستور 
کار جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس شورای 
اسالمی قرار گرفت و نمایندگان با  ۶٧ رای موافق، 
١١۴ رای مخالف و  ٣ رای ممتنع از مجموع ١٩١ 
نماینده حاضر با کلیات الیحه بودجه ســال ٩٩ 
مخالفت کردند. مسعود پزشکیان که اداره بخشی 
از جلسه مجلس را برعهده داشت، با اشاره به رای 
مخالف مجلس به کلیات بودجه گفت: با این اوضاع 
بودجه ٩٩ به مجلس دهم نخواهد رسید و احتماال 

به مجلس بعد موکول می شود.

احتمال ارائه الیحــه چند دوازدهمی 
بودجه به مجلس

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رییسه مجلس 
در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: با توجه به رای 
مخالف مجلس شورای اسالمی به کلیات الیحه 
بودجه ســال ١٣٩٩ دولت باید الیحه جدید به 
مجلس ارائه کند و با توجه به کمبود وقت احتمال 
نیاز به چند دوازدهمی بودجه ارائه شود. یوسف نژاد 
همچنین گفت: هیات رییســه مجلس شورای 
 اسالمی بعد از ظهر امروز در این باره تشکیل جلسه 

خواهد داد.

درخواست هیات رئیسه مجلس؛ ارایه 
الیحه دو دوازدهم بودجه از سوی دولت

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس 
شورای اسالمی ، اظهار کرد: در جلسه هیات رئیسه 
امروز مجلس مقرر شد طی نامه ای از دولت تقاضا 
شود الیحه دو دوازدهم بودجه را به مجلس ارسال 
کند. وی افزود: همچنیــن دولت می تواند هر چه 
سریعتر نسبت به ارســال الیحه بودجه جدید به 
مجلس نیز اقدام کند. تا مجلس پس از طی مسیر 
کمیسیون های تخصصی، کمیســیون تلفیق و 
صحن علنی در این بــاره اظهار نظر کند. به گفته 
یوسف نژاد فرصت بررســی الیحه بودجه جدید 

دولت در مجلس فعلی وجود دارد.

معاون وزیر بهداشت:
 فوت ۵۱ نفر بر اثــر کرونا را 

تکذیب می کنم 
معاون کل وزارت بهداشت خبر فوت ۵٠ نفر در قم 

بر اثر ابتال به کرونا را تکذیب کرد.
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت درباره 
آخرین آمار شدگان فوت شدگان بر اثر کرونا گفت: 
از دیروز تا امروز ۴ نفر به جمع فوت شدگان اضافه 
شده است و به ١٢ نفر رسیده است. افراد مبتال که 

تست آن ها مثبت شده نیز ۵٩ الی ۶١ نفر است.
وی افزود: تعداد فوت شده اگر صورت باشد، مخرج 
تعداد افرادی است که مشکوک هستند و فوتی ما 

از میان افراد مشکوک نزدیک به یک درصد است.
معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: فوت 
۵١ نفر را تکذیب می کنیم، هیچ کس صالحیت 

اعالم اخبار در این زمینه را ندارد.
او گفت: اگر تعداد فوت شدگان قم نصف یا حتی 

یک چهارم این عدد هم باشد، استعفا می دهم .

اخبار
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با وجود آن که معامالت مسکن شهر تهران در یک ماه 
اخیر ٢٠ درصد باال رفته، در چهار روز اخیر همزمان با 
احتمال شیوع کروناویروس از حجم مراجعات حضوری 

برای بازدید واحدها کاسته شده است.
به گزارش ایســنا، به دنبال شــیوع بیمــاری کرونا 
و خــودداری خانواده ها نســبت به  خــروج از منزل 
بررسی های میدانی از کاهش مراجعات حضوری برای 
خرید مسکن حکایت دارد و پیش بینی فعاالن بازار این 
است که در صورت ادامه وضعیت کنونی، خرید و فروش 
افت خواهد کرد. واسطه های ملکی می گویند با وجود 
رونق مناسبی که طی هفته های اخیر در بازار مسکن 
ایجاد شده پس از شــیوع کروناویروس نگرانی هایی 
بین طرفین معامله برای مواجهــه رو در رو با یکدیگر 

دیده می شود.
 ،FATF همزمان با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه
برگزاری انتخابات مجلس و قرار گرفتن در بازه زمانی 
شب عید، جنب وجوش در بازار مسکن افزایش یافته اما 
پیگیری ها بیشتر از طریق تماس تلفنی انجام می شود. 
در ســه ماه اخیر خرید و فروش، بخصوص در بخش 
کوچک متراژ باال رفته است. اما با شیوع بیماری کرونا 
به یکباره تعداد بازدیدها در هفته اول اسفندماه کاهش 
یافته و اگر این بیماری از ســطح فعلی فراتر برود، این 
احتمال وجود دارد که تعداد قراردادهای بازار مسکن 

تحت تاثیر قرار بگیرد.
فعاالن بازار  مسکن عنوان می کنند که بعد از قرار گرفتن 
ایران در لیست سیاه  FATF تماس های تلفنی افزایش 
پیدا کرده اما به ندرت برای بازدید مراجعه می کنند. البته 
واسطه ها این را هم می گویند که با این وجود هنوز به 
طور محسوس از تعداد  قراردادها کاسته نشده و با توجه 

به ماهیت مسکن  به عنوان یک دارایی ثابت که می تواند 
نقدینگی خانوارها را در برابر  تورم ســال آینده حفظ 
کند، بسیاری از خانواده ها این بازار را انتخاب  می کنند.

گزارش های  میدانی  نشان می دهد رونق نسبتا خوبی 
در واحدهای کمتر  از ٧٠٠ میلیون تومان ایجاد شده 
که کاهش تعداد این نوع فایل ها در دفاتر امالک را  در 
پی داشــته و قیمت ها نیز مقداری افزایش پیدا کرده 
است. اما بجز ۵ و ٢ در سایر مناطق شهر تهران در بین 
واحدهایی که سطح قیمتی باالتر از ٨٠٠ میلیون تومان 

تورم معناداری مشاهده نمی شود.
مطابق آمار اتحادیه امالک، معامالت مسکن شهر تهران 
در بهمن ماه ١٣٩٨ نسبت به سه ماه قبل یعنی آبان 
ماه ٢٠۴ درصد افزایش یافته است. تعداد  معامالت در 
بهمن ماه ١۴ هزار و ۴۶۴  فقره بوده و تقریبا با سال های 
رونق بازار مسکن برابری می کند و ٢۶ درصد بیش تر از 

بهمن ماه سال گذشته است.
پیش بینی می شود تاثیر  کرونا بر  بازار  مسکن  اندک 
باشــد و به دلیل قرار گرفتن در پیک خرید و فروش، 
رونق نسبی معامالت دست کم تا خردادماه سال آینده 
ادامه پیدا کند. البته بنا به گفته فعاالن بازار مســکن، 
بعد از آذرماه که متاثر از تغییر قیمت بنزین با رشد ۵.٨ 
درصدی ماهیانه قیمت و ١٣۵ درصدی تعداد معامالت 
مواجه بودیم، افزایش قیمت مسکن کنترل شده بود. 
البته این شرایط مربوط به قبل از قرار گرفتن ایران در 

لیست  سیاه FATF بود.

در بهمن ماه ریتم معامالت مسکن تندتر 
شد

رشــد ماهیانه تعداد معامالت مســکن در بهمن ماه 

نیز ادامه یافت. مطابق اعالم مشــاوران امالک تهران، 
معامالت ملک طی بهمن ماه  ١٣٩٨ در شــهر تهران 
٢٠ درصد و در کل کشــور ٩ درصد نسبت به دی ماه 
افزایش داشته است. این در حالی است که ماه گذشته 
نیز شاهد افزایش  ١١ درصدی ماهیانه  تعداد معامالت 
در تهران بودیم. از یکم تا بیست ونهم بهمن ماه ١٣٩٨ 
در تهران ١۴ هزار و ۴۶۴ قرارداد خرید و فروش ملک به 
امضا رسیده که نسبت به ماه  قبل ٢٠ درصد و نسبت به 

ماه مشابه سال قبل ٢۶ درصد افزایش نشان می دهد.
در کل کشور نیز طی ٢٩ روز  ابتدای بهمن ماه ۶١ هزار و 
۵١٠ مبایعه نامه منعقد شده که نسبت به دی ماه امسال 
٩ درصد و نسبت به بهمن ماه پارسال ١١ درصد افزایش 
داشته است. ماه  گذشته نیز قراردادهای خرید و فروش 

در  کل کشور ١٩ درصد نسبت به  آذرماه باال رفته بود.
هم چنین در بخش اجاره در ٢٩ روز بهمن ماه ١٣٩٨ 
بالغ بر ١١ هزار و ۴٧ اجاره نامه در تهران به امضا رسیده 
که نسبت به ماه گذشته ۴ درصد  و نسبت به  ماه مشابه 
سال گذشــته ٧ درصد  کاهش نشان می دهد. در کل 
کشور هم از یکم تا بیســت و نهم بهمن ماه ۴٠ هزار و 
۵۴٣ اجاره نامه منعقد شده که نســبت به ماه قبل ٨ 
درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣ درصد 

افزایش یافت.
اما افزایش نسبی معامالت در شرایطی اتفاق افتاده 
که بر اساس گزارش های میدانی از دفاتر امالک، رشد 
قابل توجهی در قیمت های قطعی در مناطق پرتقاضا 
همچون ۵، ٢، ۴، ١۴ و ١۵ اتفــاق نیفتاده و بازار به 
نوعی با رونق غیرتورمی مواجه است. این در حالی 
اســت که بازارهای خودرو، طال و ارز با رشد قیمت 

مواجه بودند.

یک کارشــناس: تورم مسکن 99 کمتر از 
تورم عمومی خواهد بود

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که احتماال رشد 
قیمت مسکن شهر تهران در سال آینده مقداری پایین تر 
از نرخ تورم خواهد بود، گفت: سال آینده شهرهایی که 
از روند افزایش قیمت مسکن تهران جا مانده اند، این 

عقب ماندگی را جبران می کنند.
مهدی روانشادنیا در گفت وگو با ایسنا  اظهار کرد: اگر 
سیکل های گذشته را مالک قرار می دادیم باید سال 
١٣٩٨ بازار مسکن شهر تهران بازار به یک  ثبات قیمتی 
می رسید که البته از تیرماه تا آذرماه قیمت ها یا پایین 
می آمد یا افزایش ناچیزی داشت. اما چند پارامتر خارج 
از بازار و چند پارامتر داخل بازار مسکن، این بخش را 
دچار تغییر مســیر کرد. تغییر قیمت بنزین، افزایش 
نسبی نرخ ارز، اتفاقات سیاســی و اقتصادی از عوامل 
بیرونی بود. وی افزود: در داخل بازار مسکن نیز، دولت 
سقف تسهیالت را به ٢۴٠ میلیون تومان افزایش داد. 
از طرف دیگر مصالح ساختمانی از جمله آهن آالت و 
میلگرد رشد داشتند.  در نتیجه برخالف پیش بینی ها 
در آذرماه با نقطه عطف جدیدی در بازار مسکن مواجه 
بودیم. اما عامل  کنترل کننده که همان نبود ظرفیت در 
طرف تقاضا بود، افزایش نرخ ها را کنترل کرد؛ به طوری 

که از رشد حدود ٨ درصد ماهیانه به ٢ درصد رسید.
این کارشــناس بازار مســکن با بیــان این که قدرت 
متقاضیان با رشد قیمت در سال های ١٣٩۶ و ١٣٩٧ 
هنوز تطبیق نشده است گفت: شواهد گویای آن است 
که شوک متغیرهای داخلی و خارجی بر بازار مسکن از 
بین رفته و تا پایان سال ثبات نسبی بر  این بازار حاکم  

خواهد بود.

بورس ایران در یک سال گذشته طبق آمارهای جهانی پر 
بازده ترین بورس جهان بوده است.

ساعت ٩ و ١٠ دقیقه صبح  روز دوشنبه برای بازار سرمایه 
ایران لحظه ای تاریخی بود زیرا برای نخستین بار در طول 
۵٠ سال گذشته شاخص کل بورس تهران عدد ۵٠٠ هزار 
واحد یا نیم میلیون واحدی را رد کرد. حدود ۴٠ دقیقه 
بعد از باز شــدن معامالت صبح امروز و با رشد ٨ هزار و 
٢٠٠ واحدی نسبت به روز گذشــته این رکورد تازه در 
تاالر بورس تهران شکسته شد. بورس تهران در یک سال 

گذشته طبق آمارهای جهانی پر بازده ترین بورس جهان 
بوده است و شاخص کل بیش از ٣.٧ برابر شده است.

روند رشد بازار ســرمایه از اواخر سال گذشته آغاز شده 
است و در ماه های گذشته شــیب آن بسیار تند شده و 
بارها و بارها رکوردهای جدید از خود در طول ۵٠ سال 
گذشته برجای گذاشته است. در شرایطی که شاخص 

کل بازار سرمایه ایران در ابتدای سال جاری ١٣۴ هزار و 
٣۵۴ واحد بود امروز مرز ۵٠٠ هزار واحد را هم رد کرد . 
آمارهای جهانی نشان می دهد که بورس ایران در سال 
٢٠١٩ بیشــترین بازدهی را در بین تمامی بورس های 
کشورها داشته است. بورس ایران از ابتدای صفحه روند 
صعودی خود را برای یک رکورد شکنی تاریخی آغاز شد 

و از صبح شنبه تاکنون حدود ٣٠ هزار واحد رشد کرده 
است. به اعتقاد کارشناسان افزایش قیمت دالر در روزهای 
گذشته به خصوص شوک قرار گرفتن نام ایران در فهرست 
سیاه FATF که به رشد بیش از هزار تومانی دالر )در روز 
شنبه( منجر شد، اثرات خود را در سه روز گذشته در تاالر 
بورس هم نشان داده است و صعود شاخص ها را در بازار 
سرمایه سرعت داده اســت. البته همزمان با رشد سریع 
بورس در سه روز گذشته قیمت دالر، سکه، طال و خودرو 

هم در شیب های تند صعودی قرار گرفته اند.

کرونا یقه بازار مسکن را هم گرفت

شاخص بورس نیم میلیون واحدی شد

پرواز   شاخص   بازار  سرمایه

مریم بابایی
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید   به ۶ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دوشنبه ۵ اسفند ۹۸ به ۶ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶ میلیون و ۶۰ هزار 
تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۵۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۶۸۳ دالر و ۶۳ سنت و هر 

گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۶۲۱ هزار و ۲۱۷ تومان است.
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با اعالم رسمی ورود ویروس 
کرونــا به کشــور، شــاهد 
پیامدهای آن نیز هســتیم. 
مردم به دلیل وحشــتی که 
از سرایت این بیماری دارند 
بسیاری از فعالیت های خود را در خارج از خانه محدود 
کرده اند. صنوف بسیاری در این میان ضرر و زیان هایی 
را متحمل خواهند شد و برخی از آنها در آستانه تعطیلی 
قرار گرفته اند. اماکن ورزشــی، تاالرهــای پذیرایی، 
رستوران ها و ...  صنوفی هستند که به دلیل شیوع این 
بیماری در کشور وضعیت سختی را سپری می کنند. دو 
سال پیش، مطالعه ای که از سوی »آینده نگر«، نشریه 
اتاق بازرگانی تهران انجام شــده بود، نشان می داد که 
رســتوران ها در ایران بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان 
گردش مالی دارند. رســتوران رفتن، در سبک زندگی 
طبقه متوسط شهری جایگاه جدی دارد و در شرایطی 
که دیگر ســرگرمی ها و حتی سرگرمی های فرهنگی 
هزینه باالیی دارند، رستوران رفتن برای طبقه متوسط 
یک تفریح کامل به حســاب می آید. حاال نخستین بار 
است که درآمد و حتی حیات کسب وکارهای رستورانی 
تهدید شده است. در همین رابطه در راستای پیشگیری 
از شیوع بیماری کرونا و بر اساس دستورالعمل وزارت 
بهداشــت، اغذیه فروشــی های خیابان های سی تیر و 

باب همایون تا اطالع ثانوی تعطیل شــد . رئیس اتاق 
اصناف ایران در بخشــنامه ای کلیه واحدهای صنفی 
را به اســتفاده از مواد ضدعفونی کننده، نصب کارت 
بهداشت و بهره گیری از ضوابط وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی موظف کرده است اما این اقدامات 
نیز نتوانسته از کاهش چشمگیر مشتریان این مشاغل 
جلوگیری کند. اتحادیه های مربوط به کسب وکارهای 
رستورانی، خبر از کم شدن مشتری ها می دهند و نگران 
کسب وکارهایشان در روزهای پیش رو هستند. در این 
شرایط، قهوه خانه ها از همه بیشــتر آسیب دیده اند. 
رســتوران ها و قهوه خانه ها، همیشه و در هر شرایطی 

شلوغ هستند. اوضاع اقتصادی هر قدر هم آشفته باشد 
و قدرت خرید مردم کم شود، باز هم رستوران رفتن در 

سبد هزینه خانوارها جای ثابت خودش را دارد. 
»محســن نظری«، رئیس اتحادیه قهوه خانه داران و 
سفره خانه های سنتی می گوید: »واحدهای صنفی ما 
۱۰۰ درصد تعطیل شدند. اصال مشتری ندارند.«  اما 
کرونا چقدر آســیب مالی برای این واحدها به همراه 
خواهد داشت؟ نظری می گوید: »ما ۵ هزار واحد صنفی 
داریم، ضربــه ای که از این ویــروس می بینیم، هزینه 
سرسام آوری است که اصال نمی توانیم آن را محاسبه 
کنیم.«  نظری تصریح کــرد: در حال حاضر پنج هزار 

واحد صنفی دارای پروانه کسب و ۱۵۰۰ واحد صنفی 
فاقد پروانه به دلیل شــیوع کرونا در کشــور درخطر 

تعطیلی هستند.
رئیس اتحادیه دارندگان رســتوران و سلف سرویس نیز با 
اطمینان می گوید که کسب وکارهای این اتحادیه آسیب 
جدی خواهد دید و واحدهای زیادی تا آســتانه تعطیلی 
پیش خواهند رفت. »علی اصغر میرابراهیمی«، می گوید: 
»مردم سعی می کنند که کمتر غذا بیرون بخورند. ما برای 
همکاران مان هم توصیه های بهداشــتی داشــتیم و برای 
آن ها پیامک فرستاده ایم. اما شــیوع کرونا و تاثیر آن روی 
رستوران ها بی تاثیر نیست. حتی بسیار قابل توجه بوده است. 
شک نکنید که باعث تعطیلی برخی از واحدها خواهد شد.«  
بررسی های میدانی، نشان می دهد که حداقل در هفته 
پیش رو، برخی از مراســم های عروســی لغو شده اند. 
برخی از مردم خود اقدام به لغو مراسم هایشان کرده اند 
و برخی نیز از طرف تاالرها، از آن ها خواسته شده است 
که مراسم هایشان را به فروردین ۹۹ موکول کنند. اما 
در این شرایط، »خسرو ابراهیمی نیا«، رئیس اتحادیه 
تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس می گوید: »ما اصال 
مورد خاصی برای لغو نداریم. تشویش اذهان عمومی 
هم نمی کنیم. ما وظیفه داریم خدمات و مجالســی را 
که درخواســت مردم هســت، برگزار کنیم. من اصال 
نمی دانم این ویروس کرونا چه  چیزی هست. هیچ کسی 
نخواسته است که مراسمش لغو شود. ما هم که وزارت 
بهداشت نیستیم. چرا بیخودی اذهان مردم را تشویش 

می کنید؟«

لغو مراسم های مختلف، تشویش اذهان عمومی یا وحشت از همه گیری كروناست؟

ضرر هنگفت  رستوران ها  از کرونا
رستوران ها در ایران بیش از 16 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند                                    6۵۰۰ قهوه خانه و سفره خانه در آستانه تعطیلی از ترس كرونا

شایلی قرائی
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دبیر انجمن واردکننــدگان برنج ایران گفت:تعلل 
در تخصیص ارز برای واردات اقالم اساســی چون 
برنج، موجب آسیب دیدن امنیت غذایی کشور و 
ایجاد اختالل در ثبات بازار می شود. مسیح کشاورز 
اظهار کرد: آنچه مسلم است در شرایط کنونی که 
کشور تحت تحریم های خصمانه قرار دارد، باید از 
ذخایر ارزی مراقبت کنیم، اما ایــن موضوع باید 
در خصوص اقالم غیرضروری اعمال شود و نباید 
اجازه دهیم ذخایر کاالی اساســی کشور آسیب 
ببیند.وی با بیــان اینکه بارها رئیــس کل بانک 
مرکزی و برخــی دیگر از مدیران ارشــد دولت از 
مناســب بودن وضعیت ذخایر ارزی کشور سخن 
گفته اند، مطرح کرد: با ایــن وجود در زمان تأمین 
ارز مورد نیاز واردات محصولی چــون برنج که از 
سوی ستاد تنظیم بازار تصویب شده است، شاهد 
تعلل و تأخیر بدون دلیل هســتیم.او با اشــاره  به 
اینکه به دلیل شرایط ســختی که به دلیل وجود 
تحریم ها بر اقتصاد کشور تحمیل شده است وتجار 

با چالش هایی جدی روبرو هســتند، اظهار کرد: 
تجار برای حفظ ثبات بازار و تأمین اقالم اساســی 
باید مورد حمایت قرار بگیرند، اینگونه بی توجهی از 
سوی برخی دستگاه ها، کم لطفی بزرگی به فعاالن 

اقتصادی و بازار کشور است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه با 
توجه به آمار تولید و مصرف برنج کشور، باید بخشی 
از نیاز بازار از محل واردات تأمین شود، تصریح کرد: 
این موضوع از ســوی متولی دولتــی و همچنین 
ســتاد تنظیم بازار مورد تایید قرارگرفته است و با 
این وجود پرداخت قطره چکانــی و با تأخیر ارز از 
سوی بانک مرکزی جای سؤال دارد.وی با یادآوری 
اینکه همچنان ۵۰ هزارتــن از برنجی که ماه های 
پیــش وارد و در گمرکات متوقف شــده به دلیل 
عدم تخصیص ارز ترخیص نشده است، اظهار کرد: 
این مشکل مشمول برنج هایی که پس از آن وارد 
شده  نیز صادق است و تأمین ارز آنها نیز با تأخیر و 

سختی زیادی انجام می گیرد.

ســخنگوی دولت بــا بیــان اینکــه گروه ها از 
سیاسی کردن ویروس کرونا اجتناب کنند، گفت: 
جلسه ستاد مبارزه با بیماری کرونا فردا به ریاست 

رییس جمهوری برگزار می شود.
»علی ربیعی« روز دوشــنبه در نشست خبری 
ســخنگوی دولت درباره شــیوع کرونا ویروس، 
گفت: در شرایطی هستیم که همه باید در کنار 
یکدیگر و با همدلی کامل به مبارزه با این بیماری 
برخیزیم. همه باید در کنار وزارت بهداشــت که 
امروز در خط اول مقابله با این مساله هست قرار 
بگیریم.  به پزشــکانمان اعتمــاد کنیم. از همه 
احزاب، گروه ها و رسانه ها می خواهم از سیاسی 
کردن این موضوع اجتناب کنند. از مردم به جد 
درخواســت داریم که همراهی با نظام سالمت 
ایران را بیش از هر دوره دیگری در زندگی روزمره 

و کنش اجتماعی خود  قرار دهند.

سخنگوی دولت گفت: متاســفانه شاهد برخی 
سوداگری های تلخ در خصوص لوازم بهداشتی 
مورد نیاز مردم هستیم. در این شرایط همه هرچه 
داریم در اختیار هم قرار دهیم. امروز روز اعتماد 
است و باید همبستگی خود را با یکدیگر بیش از 
هر زمان دیگری حفظ کنیــم و بیش از هر دوره 

دیگری با همدیگر مهربان و همدل باشیم.
ربیعی افزود: برخی از سوداگری های اقتصادی که 
امروز هم من بیش از جلسه با وزیر صمت که بنابر 
مصوبه دیروز دولت در این زمینه مسوولیت گرفت 
صحبت کردم که خوشبختانه در زمینه شوینده 
ها و لوازمی که می تواند پاکیزه کند ما مشــکلی 
نداریم. چند خط جدید تولید اضافه کردند. برخی 
خطوطی که در صنایع وجود داشت تغییر جهت 
به تولید شــوینده هایی که برای سالمت مردم 
است که از همین امروز به بازار عرضه خواهد شد.

دریافت کد شناسه برای لوازم 
خانگی الزامی شده است اما در 
بازار لوازم خانگی نابسامانی 
هایــی در این رابطــه وجود 
دارد. متخلفان و دالالن بازار 
با حذف نام برخی برندهــا از روی کاالی مورد نظر نام 
برند خارجی  مطــرح را روی کاال حک مــی کنند و با 
دادن ضمانت نامه تقلبی ســر مردم و خریداران کاله 
می گذارند. اغلب این لوازم خانگی ها، کاالهای بانه ای 
و لنجی هستند که به دلیل الزامی شدن داشتن شناسه 
به فروش نمی رسند و دالالن از این روش برای خرید و 
فروش این مدل کاالها استفاده کرده اند. چندین سال 
اســت که لوازم خانگی با برندهــای خارجی و داخلی 
خوب و با کیفیت در ســطح بازار توزیع می شــوند و از 
آنجایی که امتحان خود را در کیفیت و مرغوبیت پس 
داده اند طرفداران زیادی پیــدا کرده اند. در تمام بازارها 
سودجویانی هستند که با سوءاستفاده از اعتماد مردم 
و سادگی شان اجناس تقلبی و بی کیفیت به آن ها عرضه 
می کنند. قطعا بازار لوازم خانگی نیز از این قاعده مستثنی 
نیست. با رفتن دو برند کره ای از بازار ایران در شرایطی 
قرار داریم که کاالهای این صنف باید شناســه داشته 
باشــند در غیر این صورت قاچاق محسوب می شوند و 
خدمات پس از فروش دریافت نمــی کنند. به همین 
علت بازار داللی و کالهبرداری باز هم داغ است و دالالن 
 برای فروش لوازم خانگی قاچاق ترفندهای جدیدی را به 

اجرا درآورده اند. 

کاهش ۷.۲ درصدی تولید لوازم خانگی
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن 

و تجارت )صمت( نشان می دهد که تولید انواع لوازم خانگی 
به جز تلویزیون در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته افزایش داشته است و بیشترین افزایش 
تولید نیز به ماشین  لباسشــویی اختصاص داشته است.  
طبق این آمار در هشت ماهه نخست امسال ۴۱۶ هزار و 
۸۰۰ دستگاه ماشین  لباسشویی تولید شده که نسبت به 
۳۴۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه تولید شده در مدت مشابه سال 
گذشته ۲۱.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در این 
مدت ۶۰۳ هزار و ۹۰۰ کولر آبی و شش میلیون و ۲۲۰ هزار 
و ۵۰۰ دستگاه الکتروموتور در کشور تولید شده که نسبت 
به میزان تولید این محصوالت در هشت ماهه نخست سال 
گذشته به ترتیب ۱۷.۹ و ۱۶ درصد افزایش داشته است. 
آمارها نشان می دهد تولید یخچال و فریزر با افزایش ۴.۵ 
درصدی کم ترین افزایش تولید را به خود اختصاص داده، 
به  طوری که در هشت ماهه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به 
ترتیب ۷۲۱ هزار و ۳۰۰ و ۷۵۴ هزار دســتگاه یخچال و 
فریزر تولید شده اســت. در این میان تولید لوازم خانگی 
در هشت ماهه اول امسال با کاهش ۷.۲ درصدی مواجه 
شده و تولید آن از ۴۸۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه در هشت ماهه 
سال گذشته به ۴۴۸ هزار و ۲۰۰ دستگاه در مدت مشابه 

امسال رسیده است.

یخچال کمتر از 8 میلیون،  16 میلیون تومان 
به فروش می رسد

این در حالی است که بسیاری از خریداران لوازم خانگی 
از این موضوع شکایت دارند. نودهی یکی از شاکیان این 
سودجویی هاست که در این رابطه می گوید: خیلی وقت 
بود که به خاطر خرابی مکرر یخچال خانه ام به فکر خرید 
یخچال جدیدی بودم. از آنجایــی که قیمت برندهای 
مرغوب بازار باال بود پس از پرس و جوهای فراوان، تعاونی 
پیدا کردم که بتوانم یکی از برندهای پرچم دار بازار را به 
صورت قسطی خریداری کنم. پس از خرید و هنگان نصب 

در منزل از آنجا که از خود نمایندگی آمده بودند به من 
گفتند که جنسی که خریدم اصل نیست و نمونه ای تقلبی 
و مشابه اصل است. وی در ادامه صحبت هایش در مورد 
آرم های حک شده بر روی یخچال گفت: »آرم ها همه 
جا به صورت حرفه ای چاپ شده و حتی بر روی موتور 
یخچال حک شده بود«. امیر در ادامه صحبت هایش از 
ظاهر یخچالی که خریده بود، افزود: »جنسی که به من 
فروخته شده بود شباهت زیادی به نمونه اصل ولی نصف 
آن قیمت داشت. یعنی یخچالی را که کمتر از ۸ میلیون 

تومان ارزش داشت،  ۱۶ میلیون تومان خریده بودم«.

اعتراض به کیفیت پایین کاالی ایرانی 
فاطمه اکبری یکی از مشتریان در فروشگاه دراین باره 
گفت: متاسفانه قیمت ها در بازار باالست و هر جا برای 
خرید مورد نظر خود اقدام کردم؛ قیمت ها تفاوت های 
زیادی با هم داشتند و تصمیم گرفتم که فعال خریدی 
نکنم. وی گفت: من به دنبــال کاالی خارجی در بازار 
هستم چرا که ۲ ســال پیش که کاالی ایرانی خریدم با 
مشکل زیادی برای تامین آن مواجه شدم؛ برای همین 
ترجیح می دهم که کاالی خارجی بگیرم که متاسفانه 
کاالی خارجی بسیار کم شــده و اگر هم باشد قیمت 
آن بسیار باال رفته است. گفتنی است؛ گر بخواهیم در 
خصوص آینده بازار لــوازم خانگی ایران به صورت کلی 
صحبت کنیم، باید بگوییم که تحریم به واقع شــرایط 
خوبی را فراهم کرد تا تولیدکننــدگان داخلی به فکر 
ساخت داخل باشند. نمی خواهیم شعارگونه حرف بزنیم، 
واقعیت اینجاست که محدودیت های بین المللی ایجاد 
شــده برای ایران، تولید لوازم خانگی در کشور را دچار 
مشکالت فراوانی کرده است، اما اگر بخواهیم نگاه مثبتی 
هم به مشکالت پیش آمده داشته باشیم، جنب و جوش 
تولیدکنندگان برای داخلی سازی قطعات لوازم خانگی 

موضوع قابل اشاره و البته رویکرد بسیار مثبتی است.

خط تولید لوازم خانگی ایرانی درجا می زند

حک لوگو  لوازم خانگی اصل بر روی کاالهای قاچاق

متخلفان برای فروش قاچاق روش های جدیدی اتخاذ می کنند
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی

صنعت لوازم خانگی در دنیا پس از صنعت خودروسازی بیشترین اشــتغالزایی را دارد و بر این اساس، کشــورهایی که به این صنعت دست یافته اند برای آن 
اهمیت بسیاری قائل می شوند. در ایران نیز به همین منظور تولید لوازم خانگی ایرانی کلید زده شد. اقدامات بسیاری در این باره انجام شده و همچنان نیز ادامه 
دارد اما عوامل بسیاری بر توسعه و تداوم این صنعت دخالت دارند. با گران شدن نرخ ارز و تاثیر آن بر روی واردات مواد اولیه صنعت لوازم خانگی داخلی دچار 
مشکالت بسیاری شد. در این بین تولید لوازم خانگی با قیمت باالی مواد اولیه وارداتی بسیار گران تمام می شود و همین امر موجب کاهش تولید شده است.  
تولیدکنندگان لوازم خانگی حلقه پایانی تولید بوده و قیمت آنها تابعی از مواد اولیه، قطعات و دستمزد است و از آنجایی که بخشی از مواد اولیه تولید لوازم خانگی 
وارداتی است افزایش قیمت ها دور از انتظار نیست. در ماه های اخیر برخی از محصوالت داخلی مانند قطعه و مواد اولیه موردنیاز تولید لوازم خانگی بیش از ۲۰۰ 

تا ۴۰۰ درصد رشد قیمت داشتند که این امر موجب افزایش قیمت تمام شده لوازم خانگی شده است. 
هرچه شرایط بهتری برای تولید داخلی فراهم شود، داخلی سازی قطعات، اقتصادی می شود. این مورد و مواردی نظیر الزامی شدن شناسه کاال برای لوازم خانگی 
موجب شد تا دالالن و متخلفان برای سودجویی و فروش اجناس قاچاق خود روش های جدیدی برای کالهبرداری اتخاذ کنند. هرچند با الزامی شدن دریافت 
شناسه کاال فعالیت های دالالن و ورود کاالهای تقلبی به حداقل ممکن می رسد اما این افراد برای هر مانعی راهکاری جدید دارند که موجب شکایاتن بسیاری 

در این بازار شده است. 

فعالیت کسب و کارهای رستورانی مختل شده است
ابوذر منطقی، کارشناس تنظیم بازار

شیوع بیماری کرونا باعث شده برخی رستوران ها در کشور فعالیت کمتری را داشته باشند. به دلیل ترس از بیماری کرونا مشتریان کمتری این روزها به رستوران ها و فست فودها مراجعه می کنند که کسب و کارهای رستورانی را نگران کرده 
است. رفتن به رستوران یکی از تفریحاتی است که درکشور ما وجود دارد و بسیاری از خانواده ها در ایران هفته ای حداقل یک بار برای صرف نهار و یا شام به رستوران ها مراجعه می کنند. شیوع ویروس کرونا موجب شد تا راهکارهای جلوگیری 
از ابتال به این بیماری در اولویت قرار بگیرد که یکی از این اقدامات عدم استفاده از قلیان و مصرف غذا در خارج از خانه است و همین امر فعالیت کسب و کارهای رستورانی را مختل کرده است. مراسم ها نیز در بسیاری از تاالرهای پذیرایی لغو 
شده اند و اگر اخباری در این زمینه منتشر نشده به این دلیل است که باقی مانده مراسم ها نیز در این رابطه اقدامی نکنند چراکه با لغو صد در صدی مراسم ها بخصوص عروسی ها در این ایام و نوروز ۹۹ کسب و کارهای تاالرهای پذیرایی در 
رکود کامل به سر خواهند برد و درآمدی کسب نخواهند کرد. در همین راستا و به دلیل شیوع ویروس کرونا در شهر تهران، نظارت ها در رستوران ها باید افزایش یابد و تمام رستوران های شهر ملزم به رعایت کامل مسائل بهداشتی هستند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دبیر انجمن واردكنندگان برنج با انتقاد از تعلل نهاد مالی در تأمین ارز:

بانک مرکزی به تخصیص ارز واردات برنج سرعت بخشد

ربیعی:

از سیاسی کردن ویروس کرونا اجتناب کنید

 برای اولیــــن بـــار دستــــــگاه 
عرض ســنج لیزری با توان اندازه گیری 
اسلب داغ به دست توانمند کارشناسان 
مکانیک، بــرق و اتوماســیون و ابزار 
دقیق فوالد مبارکه طراحی و ســاخته 
شده و با موفقیت در خط نورد گرم مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
  علی حاجیان نژاد، مدیر ناحیۀ نورد گرم 
فوالد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: 
توان باالی تیم مهندسی فوالد مبارکه 
به ویژه مهندسان بلندهمت نورد گرم باعث 

افتخار و غرور است.
وی افزود: ضخامت سنج مذکور که کار 
طراحی، ســاخت و نصب آن به دست 
توانای کارشناسان داخلی انجام شد، بعد 
از قفسه های فینیشینگ نصب گردید و 
هم اکنون با موفقیت در حال بهره برداری 
است. ساخت عرض ســنج لیزری که 
توانایی اندازه گیری عرض تختال خروجی 
از کوره های پیشگرم در دمای باال را دارد، 
نویدبخش دســت یابی به موفقیت های 
ارزشمندتر و باعث افتخار ناحیۀ نورد گرم 

و فوالد مبارکه است.
کارشــناس تعمیرات سیســتم های 
اندازه گیری نــورد گـــــــرم نیز 
در ایــــــــن خصــــوص افزود: 
دســتگاه های اندازه گیری نقش بسیار 
مهمی در سیســتم اتوماســیون ایفا 
می کننــد. در هر قســمت از خط نورد 
گرم متناسب با مشــخصات محصول، 
محاسبات انجام می شود و تجهیزات با 
این محاسبات کنترل می گردند. به عنوان 
مثال، فاصــــلۀ بین فک هـــای ساید 
گایدها متناسب با عرض محصول تنظیم 
می شوند؛ لذا اندازه گیری عرض محصول 
در چندین قسمت از خط نورد گرم انجام 
می پذیرد. طول و ضخامت تختال در خط 
نورد گرم ثابت، ولی عرض متناســب با 
سفارش مشتری متغیر است و امکان دارد 
در اثر اشتباهات انسانی، تختال اشتباه 
وارد خط تولید شــود. اگر عرض بیشتر 
از مقدار برنامه ریزی شــده باشد، باعث 

گیرکردن در تجهیزاتی مثل ساید گایدها 
می شود. اگر کمتر باشد نیز تأثیرات منفی 
در عملکرد ماشین آالت می گذارد. حسن 
اصغری پور با تأکید بر این که عرض سنج 
نقش مهمی در افزایش دقت تولید ورق 
حین نورد دارد، ادامــه داد: در خروجی 
کوره های پیشگرم و ورودی نورد مقدماتی 
نیاز است که عرض و میزان انحراف از مرکز 

تختال کنترل شود.
او در تشریح روند ســاخت این تجهیز 
افزود: پس از این کــه نیاز به این تجهیز 
محرز شد و شرکت سازندۀ خارجی نیز 
به دلیل تحریم ها از فروش آن ســرباز 
زد، بومی ســازی آن در دستور کار قرار 
گرفت. به همین منظــور پس از طراحی 
اولیه، تجهیزات موردنیاز تأمین و نمونۀ 
آزمایشگاهی آن ســاخته شد و مورد 
آزمایش قرار گرفــت. در ادامه تجهیز 
بومی سازی شده با همکاری واحد تعمیرات 
نورد مقدماتی و کارکنان تعمیرات برق 
و مکانیــک تجهیز در خط نصب شــد 
و برنامۀ محاســبات و طراحی صفحات 
HMI آن نیز به دست کارکنان کنترل 
پروسس انجام شــد. به گفتۀ کارشناس 
تعمیــرات سیســتم های اندازه گیری 
نورد گرم تجهیز بومی سازی شده برای 
مدتی به صورت آزمایشــی، و در ادامه 
پس از حصول اطمینــان از عملکرد آن، 
برای استفادۀ مســتمر در اختیار تولید 

 و تعمیرات کــوره و نــورد مقدماتی 
قرار گرفت.

اصغری پور خاطرنشــان کرد: عالوه بر 
مزایای یادشده با اســتفاده از اطالعات 
به دست آمده از عرض ســنج می توان 
موقعیت تختــال در خروجی کوره ها را 
اصالح کرد. ضمــن این که هدف گذاری 
و به ثمر رســاندن این قبیل پروژه ها، 
نتیجۀ همدلی و مشــارکت افراد متعدد 
با تخصص های گوناگون است. شایسته 
است در این جا از همۀ همکاران، ازجمله 
همکاران گرامی در تعمیرات سیستم های 
اندازه گیری نورد گرم، کنترل پروسس، 
تعمیرات و تولید نورد مقدماتی، کوره های 
پیشگرم، تعمیرات برق تکمیل نورد گرم و 
تعمیرگاه مرکزی و حمایت های مدیریت 

ناحیه قدردانی کنیم.
در همین خصــوص غالمرضا خلیلی، 
کارشناس کنترل پروســس نورد گرم 
نیز اظهار داشت: باال بودن عرض تختال 
نســبت به عرض نامی باعث وارد شدن 
 Edger فشار بیش ازحد به ساید گایدها و
می شــود و نهایتا در صورت عبور از آن 
به دلیل کاهش عرض زیاد، ســر تختال 
بیش ازحد باال می آید و به تجهیزات بعدی 
مانند رمپ های پوسته شــویی آسیب 
وارد می گردد که باعث توقف خط تولید 
خواهد شد و با اندازه گیری عرض می توان 

ازاین گونه توقفات جلوگیری کرد.

طراحی و ساخت عرض سنج لیزری در واحد نورد گرم فوالد مبارکه
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فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار در پروژه های شهرداری اصفهان
)شماره فراخوان98113(

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه 2 و سازمان پایانه های مسافری و در راستای استفاده از توانمندیهای سرمایه گذاران بخش خصوصی، در نظر دارد نسبت به 
شناسائی و جذب سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه "ایجاد پایانه حمل ونقل و امکانات خدماتی وابسته شامل تجاری،اداری و... "بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی اصفهان از طریق فراخوان 
اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه سرمایه گذاران عالقمند و واجد صالحیت فنی،مالی و دارای تجربیات مرتبط دعوت به عمل می آید از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه  مورخ 98/12/22 به جز 

ایام تعطیل با مراجعه به دبیرخانه سازمان به آدرس: اصفهان- پل فلزی-بوستان سعدی –روبروی صداوسیما-طبقه فوقانی بانک ملت نسبت به اعالم آمادگی و دریافت اسناد فراخوان  اقدام نمایند.

آدرسمنطقهمساحت تقریبی  زمینکاربریموضوع پروژهردیف

خیابان خرم-سه راه صمدیه 152972متر مربعمختلطپایانه مسافری صمدیه 1
توجه: 

متقاضیان ملزم به تامین منابع مالی مربوطه آزادسازی عرصه های باقیمانده طبق نظر مرجع ذیصالح می باشند که این مبلغ به عنوان آورده سرمایه گذار تلقی خواهد شد 
متقاضیانی در بخش ارزیابی مورد تایید قرار خواهند گرفت که قادر به تهیه و ارائه مدارک معتبر مبنی بر توان تامین سرمایه، تکمیل و تجهیز در این سطح را دارا باشند 

ارسال مدارک هیج گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد ننموده و سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات و جهت ادامه فرآیند فراخوان مختار است.
متقاضیانی که در فراخوان قبلی نسبت به ارائه اسناد ارزیابی و مدارک اقدام نموده اند نیازی به ارائه مجدد مدارک و اسناد نبوده و صرفا تکمیل فرم ها کفایت می کند.

به درخواست هایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
                                                                                                                          سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان

یکهیاتتجاریوفناورفروردینعازمافغانستانمیشود
چندشرکتدانشبنیانبههمراهمعاونعلمیوفناوری،فروردینماهسالآیندهبهافغانستانمیروند.سورناستاریدرراسیکهیاتتجاریوفناور،فروردینماهسال۹۹میهمانهمسایهشمالشرقکشور
میشود.دراینسفرسهروزهبهافغانستان،بازارمحصوالتدانشبنیانایرانیدراینکشورتوسعهمییابدوروابطتجاریبیندوکشورروندروبهرشدیخواهدیافت.افغانستانکشوریاستباظرفیتهای

باالیاقتصادیکهعضویتاینکشوردرسازمانتجارتجهانی،مسیرجذبسرمایههایخارجیبهاینکشورراکوتاهترکردهاست.استفادهازاینظرفیتاقتصادیبرایایرانیکفرصتخوبومغتنماست.
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شافعی در نشست روسای تشکل های تحت پوشش اتاق مشهد:
ســود و پاداش نوآوری در ایران به پــای داللی و 

سوداگری نمی رسد
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، در نشست روسای تشکل های تحت پوشش 
اتاق مشــهد، بی توجهی به نوآوری را یکی از موانع اساسی توسعه اقتصادی دانست و 
گفت: در کشور ما نوآوری در اولویت برنامه های اقتصادی قرار ندارد و سود و پاداش آن 
نیز به قواره سود و پاداش داللی و سوداگری نیست. به عقیده شافعی، پایین بودن سهم 
کاالهای دانش بنیان در صادرات کشور از نشانه های بی توجهی به نوآوری است. رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران گفت: شرایط به گونه ای پیش رفته 
که نوآوری در اولویت برنامه های اقتصادی نیست و متأسفانه سود و پاداش حاصل از 
نوآوری در کشور ما، به قواره داللی و سوداگری نیست و این خأل بزرگی به شمار می آید. 
غالمحسین شافعی در دومین نشست روسای تشکل های تحت پوشش اتاق مشهد 
افزود: اینکه در اقالم صادراتی ما کاالهای دانش بنیان سهمی یک درصدی دارند، نشان 
می دهد که برخالف جهان، در این عرصه عقب مانده ایم و همین موضوع یکی از موانع 
اساسی توسعه اقتصادی به شمار می آید. او ادامه داد: متقابالً شاهدیم که اصرار بر تولید 
کاالهایی است که حتی از بازار داخلی نیز در حال حذف هستند. این شکافی که میان 
بخش تولید ما با تکنولوژی نوین و رویکردهای فناورانه و دانش بنیان وجود دارد، باعث 
می شود تا بازارهای خارجی و حتی مشتریان داخلی خود را نیز از دست بدهیم.به گزارش 
اتاق ایران، شافعی، تولید نوآورانه را ظرفیتی دانست که می تواند به توسعه صادرات و 
رشد نفوذ در بازارهای جهانی منجر شود و خاطرنشان کرد: ما در شرایط خاص و ویژه ای 
قرار داریم و اگر طاقت بیاوریم و البته گام هایی هوشمندانه برداریم، ممکن است ما را به 

اقتصاد غیرنفتی رهنمون کند.

لزوم توسعه تعامالت دوسویه اتاق و تشکل های وابسته
رئیس اتاق ایران در ادامه بر لزوم توسعه تعامالت دوسویه پارلمان بخش خصوصی و 
تشکل های وابسته به آن تأکید کرد.شافعی تصریح کرد: همیشه نباید اتاق تشکل ها را 
اداره کند، بلکه این رابطه باید دوسویه باشد تا مشارکت و ارتباط الزم رقم بخورد. در 
پارلمان بخش خصوصی، بر توجه به برنامه های بلندمدت تأکید داریم؛ چراکه منهای 
چنین بحثی، اقداماتمان با چشم های بسته انجام خواهد گرفت. البته در حال حاضر 
شــرایط به گونه ای شــده که در عمده فعالیت ها و برنامه ها، ترسیم یک برنامه حتی 
کوتاه مدت، به واسطه پیش بینی ناپذیری شرایط، دشوار است. او با اشاره به برنامه های 
توسعه در کشور گفت: چه خوب است که میزان تحقق این برنامه ها مورد سنجش قرار 
بگیرد. معتقدیم میزان تحقق این برنامه ها به بیش از ۳۰ درصد نمی رسد. رئیس اتاق 
مشهد با تأکید بر اینکه نمی توان در شرایط غیرعادی، کشور و ساختارهای مختلف آن 
را با رویکردهای عادی اداره کرد، یادآور شــد: اتاق از ایده های تشکل ها در حوزه های 
مختلف استقبال می کند و قدردان مشارکت آن ها است.شافعی خطاب به روسای برخی 
تشکل های بخش خصوصی استان گفت: مشارکت تشــکل های اقتصادی در طرح، 
پیگیری، مطالبه گری و ارائه پیشــنهاد ها برای مشکالت و مسائل بخش خصوصی و 

فعاالن اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است. 

قاچاق طالی سرخ دوباره از سرگرفته شد
با توجه به مشــکالت پیش روی صادرات، تداوم قاچاق زعفران به دیگر کشور ها 
به ضرر ایران تمام می شود. با وجود آنکه قدمت تولید زعفران در ایران به عنوان 
بزرگترین  تولیدکننده دنیا به ۳ هزار سال پیش باز می گردد، اما کشور ما در صادرات 
این محصول استراتژیک جایگاهی ندارد. بسیاری از مسئوالن بر این باورند که در 
شرایط فعلی تحریم، موانع و مشکالت ســد راه صادرات عالوه بر کمرنگ کردن 
سرخی زعفران منجر به تجارت چمدانی و قاچاق محصول به بازارهای هدف می 
شود که با استمرار این روند، آینده تولید طالی سرخ در معرض خطر قرار می گیرد.
غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به علل موثر در تجارت 
چمدانی زعفران اظهار کرد: با توجه به موانع و مشکالت سد راه صادرات، عمده 
تجارت زعفران به صورت قاچاق و کارت های یکبار مصرف در حال انجام اســت.
وی افزود: با توجه به شرایط فعلی تحریم، صادرکنندگان با مشکل بازگشت ارز 
به کشور روبرو هستند که بنابر مقررات سخت گیرانه و دستورالعمل های بانک 
مرکزی مبنی بر بازگشت ارز به داخل کشور موجب شده تا صادرکنندگان نسبت 

به صادرات دلسرد شوند.
به گفته میری، با وجود مشکالت ســد راه صادرات زعفران پیشنهاد داده ایم که 
دولت به جای مجبور کردن صادرکنندگان به بازگشت ارز اجازه دهد تجار کاالی 
وارداتی پیشنهادی خود را وارد یا ارز حاصل از صادرات را در مقصد دریافت کنند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: با وجود آنکه ایران بزرگترین تولیدکننده 
زعفران در دنیا به شــمار می رود، از این رو انتظار می رود که دولت پیشنهادات 
تشکل ها را بپذیرند تا به تناسب رشد تولید زعفران، صادرات افزایش یابد. وی با 
اشاره به اینکه قاچاق زعفران به ضرر بزرگترین تولیدکننده دنیا تمام می شود، بیان 
کرد: با توجه به افزایش قابل توجه تولید نسبت به سال 9۷، میزان صادرات باید 
رشد چشمگیری یابد در غیر این صورت کشاورزان به واسطه کاهش قیمت متضرر 
می شوند.میری با بیان اینکه افت قیمت زعفران عامل اصلی کاهش قیمت محصول 
در بازار به شــمار می رود، گفت: بنابر آمار از ابتدای آبان دولت با هدف حمایت از 
کشاورز اقدام به خرید توافقی ۷۰ تن زعفران و نگه داری آن در انبار ها کرد که این 
امر نه تنها در افزایش قیمت ها تاثیر گذار نبود، بلکه منجر به کاهش قیمت ها شده 
است. این مقام مسئول ادامه داد: با رفع مشکالت و روان سازی صادرات و پذیرفتن 
پیشنهاد تشکل ها نه تنها نیازی به خرید توافقی زعفران نیست، بلکه این اطمینان 
را به دولت می دهیم که زعفران با قیمت کارشناسی شده فروخته و به بازار های 

خارجی صادر می شود.
علی حسینی عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه با تجارت چمدانی زعفران 
دســترنج کشــاورزان به یغما می رود، اظهار کرد: با وجود آنکه اسم بزرگترین 
تولیدکننده زعفران را یدک می کشیم، اما در خصوص صادرات شایسته این مقام  
نیستیم.وی افزود: ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران باید تعیین کننده 
قیمت در دنیا باشد که متاسفانه به سبب وجود دالالن، حاصل دسترنج کشاورزان 
به یغما می رود.حسینی ادامه داد: قاچاقچیان با قاچاق زعفران ایرانی اقدام به عرضه 
محصول با قیمت های بسیار پایین به کشور های دوردست و همجوار می کنند که 

این امر خطر جدی برای تولید زعفران به شمار می رود.
عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه آینده تولید زعفران در معرض خطر است، 
بیان کرد: با استمرار قاچاق زعفران، کشاورزان به سبب عدم تامین هزینه هایشان 
حاضر به ادامه تولید نیستند، از این رو با تعیین قیمت زعفران در دنیا باید وضعیت 
خود را تثبیت کنیم تا قاچاقچیان نتوانند اقدام به قاچاق محصول به دیگر کشور ها 
کنند.این مقام مسئول با اشاره به اینکه تجارت واقعی زعفران با پیچ و خم های اداری 
روبروست، بیان کرد: با توجه به بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما امکان 
رقابت صادرکنندگان زعفران با قاچاقچیان وجود ندارد که این امر موجب شده تا 
صادرکنندگان رسمی آرام آرام از امر صادرات دور بمانند. وی با تاکید بر شفافیت 
صادرات زعفران گفت: مسئوالن دولتی باید به صادرکننده اطمینان کنند که ارز 
حاصل از صادرات را به کشور باز می گردانند، درغیر این صورت به صورت دستوری 
نمی توان گفت که ارز صادراتی را به سامانه نیما بازگردانند. به گفته وی، با رفع موانع 
پیش روی صادرات، تجار باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، در غیر 
این صورت قاچاقچیان در مقابل موانع سد راه صادرات رشد می کنند.رضا نورانی 
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با اشاره به اینکه تجارت چمدانی زعفران 
در حال انجام است، اظهار کرد: با وجود آنکه ایران بزرگترین تولیدکننده طالی سرخ 

در دنیا به شمار می رود، اما در امر صادرات جایگاهی ندارد.

اخبار

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

سای
ب 

و
ne
w
sk
as
bo
ka
r@

gm
ai
l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   1
86

ه 1
مار

 | ش
تم

 هف
ال

| س
13

98
اه 

دم
سفن

 6  ا
به|

 شن
سه

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دی

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزی

ت
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آی

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ایگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

در شــرایطی کــه رئیس 
هیات مدیره انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مســافرتی و 
هوایی ایران، آمار کنسلی 
قطار، هواپیمــا، تور و هتل 
را به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، چشمگیر 
دانست، استارتاپ های گردشگری که در حوزه رزرو 
آنالین بلیت فعال هســتند نیز از این کنسلی ها بی 
نصیب نمانده اند. این در حالی است که این کنسلی 
بلیت تنها یک طرف قضیه است و از سوی دیگر در 
سفرهای خارجی نیز شــاهد بوده ایم که تعدادی از 
کشــورها به دلیل شــیوع کرونا مرز خود را به روی 
مسافران ایرانی بسته اند. این کشورها تا این لحظه 
شامل ترکیه، عراق، کویت، گرجستان، ارمنستان و 
ترکمنستان هســتند و عالوه بر آن قطرایرویز نیز با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد که تمامی مسافرانی که 
از ایران به قطر ســفر کرده و وارد آن می شوند را به 

مدت 14 روز قرنطینه خواهد کــرد.  رئیس هیات 
مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی 
ایران درباره بالتکلیفی ســفرهای نــوروزی، گفت: 
مردم اصلی ترین تصمیم گیرنده و مختار هستند که 
انتخاب کنند در این شــرایط به سفر بروند یا نروند. 

در این شرایط استارتاپ های حوزه گردشگری که 
پیش از این با مشــکالتی مواجه بودند، با این ضربه 
به قطع متحمل خســارات بیشــتری خواهند شد. 
همچنین وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: »به دلیل 
شیوع ویروس کرونا کنســلی بلیت قطار و هواپیما 

برای مردم هزینه ای ندارد و مــردم می توانند بلیت 
های خود را کنســل کننــد.« بنابراین اســتارتاپ 
های گردشــگری در روزهای پیش رو با خســارات 
 هنگفتی روبــه رو خواهند شــد که قابــل جبران

 نیست. 

تركيه، عراق، كویت، گرجستان، ارمنستان و تركمنستان، مسافر ایرانی نمی پذیرند

زیان استارت آپ های گردشگری از شیوع کرونا
آمار چشمگير كنسلی بليت قطار، هواپيما و تور                                                                             بليت مسافران تركيه كنسل شد

قطرایرویز: مسافران ایرانی  و كره ای در قطر قرنطينه می شوند
مینا حسینی

News kasbokar@gmail.com

خطر کرونا برای گردشگری خارجی
مجید مالکی، مدیر فنی »پروازیاب«

پروازهایی که تاکنون کنسل شده، به مقصد ترکیه، گرجستان، ارمنستان، عراق و افغانستان است. البته کشورهای اروپایی هنوز جلوی ورود ایرانی ها را نگرفته اند؛ یعنی پروازهای خارجی به مقصد اروپا هنوز برقرار 
است. این در حالی است که بیشترین مسافری که ما داریم روی پروازهای ترکیه است و مسلما آنجا بیشترین بازدهی را داشتیم که در حال حاضر از بین رفته است. خودمان هم امروز در پروازهای خارجی کنسلی 
داشتیم؛ ولی کامال این مبالغ به مسافران برمی گردد و به ما کمیسیونی تعلق نمی گیرد و این به ضرر ماست چون قانون سازمان گردشگری این است که کل مبلغ به مسافر در پروازهای سیستمی برگردد نه پروازهای 
چارتری. مسلماً بازخورد چنین موضوعاتی را در آینده می توان بر اقتصاد گردشگری دید چون کسی تا یکی دو ماه تور داخلی یا خارجی رزرو نخواهد کرد و همین االن هم کنسلی داریم. اعالم فروشی نیز انجام نمی 
دهیم چون مسافری برای فروش نیست. ترکیه از شب گذشته اعالم کرد پذیرش مسافر ایرانی ندارد؛ ولی پروازهای ترکیش برقرار است وتنها اتباع ترک را می برند نه ایرانی ها را و کشور عراق نیز از دیروز اعالم کرد 
پذیرش مسافر ایرانی ندارد. افغانستان، پاکستان و عراق دیشب اطالعیه هایشان را داده اند که فعال پذیرش پرواز ندارند. این در حالی بود که ترکیه پیش از این از مسافران ایرانی برگه تست سالمت می گرفتند و با این 
شرط مسافران می توانستند سوار هواپیما شوند که در حال حاضر کال این کشور پروازهایش را کنسل کرده است. احتماال در حال حاضر در قطر نیز به همین شکل است که ایرانی ها را با شرط تست سالمت پذیرش 
می کنند یا آنها را قرنطینه می کنند. ما همین امروز پروازهایی را به ترکیه داشتیم که کنسل شده و کل مبلغ بدون هیچ سودی به مسافران برگشت داده شده است. در مورد خسارتی که به آژانس های گردشگری 

وارد خواهد شد، در این ماه کال آژانس ها باید حقوق پرسنل خود را از جیب بدهند. 

نفس های آخر صنعت گردشگری
علی کشفی، هم بنیانگذار »فالیتیو«

شیوع بیماری کرونا از امروز به طور جدی مطرح شد؛ تا زمانی که این کشورها اعالم کردند که مرز هوایی هم بسته شد. یک سری اخبار ضد و نقیض هم به ما می رسد که متاسفانه آمار دقیقی از کشورهایی که مرزهای خود را با 
ایران بسته اند، نداریم. با ایرالین ها هم که صحبت می کنیم آنها نیز آمار دقیقی ندارند که مرزهای هوایی تا کی بسته می ماند. االن برای گفتن خیلی از موارد زود است یا در خصوص میزان خسارتی که دارد به ما وارد می شود 
خیلی زود است که اظهارنظر کنیم. قطعا خسارات خیلی باالیی به ما وارد می شود و در این شرایط نه فقط ما، که کل صنعت گردشگری دچار مشکالت زیادی خواهد شد. اگر بسته شدن مرزها طوالنی تر شود طبیعتا آسیب 
بیشتری می زند و هرچه کوتاه تر باشد آسیب کمتر خواهد بود. اینکه چقدر آســیب می زند، چند روز زمان می برد تا برآورد دقیق صورت بگیرد. فردا و پس فردا بیانیه ای در این زمینه خواهیم داشت. تعداد زیادی از مردم در 
حال کنسل کردن بلیت خود هستند. تنها خواهشی که از مردم داریم اینکه همه شرایط یکدیگر را درک کنیم زیرا شرایط اضطراری است. ما پول بسیاری از این بلیت های رزروشده را به ایرالین ها داده ایم و باید منتظر باشیم تا 
ایرالین ها پول ها را به ما برگردانند تا ما بتوانیم آن را به مردم برگردانیم و این پروسه ای است که با حجمی که دارد اتفاق می افتد اولین مرتبه است که در چند سال اخیر رخ داده است. طبیعتا این پروسه می تواند همه را اذیت 
کند؛ چه آن مسافری که پولش را دیرتر می گیرد و چه ما که خسارت مالی زیادی را خواهیم دید. در حال حاضر رسما اعالم شده ترکیه، عراق، ارمنستان و گرجستان مرزهای هوایی خود را به روی مسافران ایرانی بسته اند و در 
مورد الباقی هم صحبت شده است؛ ولی احتماال پروازهایی نیز به اروپا نخواهیم داشت و لغو می شود. گرچه از منابع غیررسمی به ما رسیده است  که آنها هم قصد لغو پروازها را دارند اما زمان می برد تا مشخص شود. کسی نگفته 
این بلیت ها را نفروشیم؛ بنابراین بلیت ها در حال فروش است، ولی ممکن است بفروشیم و بعدا کنسل شود. این موضوعی است که وجود دارد. ما کمافی سابق براساس آنچه بخشنامه نشده طبیعتا آنهایی که قابل فروش است 
روی سیستم باز است و آنهایی که قبل فروش نیست بسته است و منتظریم که به ما اطالع بدهند. واقعیت این است که حوزه گردشگری نه به خاطر ویروس بلکه به خاطر مشکالتی مانند افزایش نرخ دالر، مسائل و اتفاقات ماه 

های گذشته آسیب زیادی دیده است بنابراین، این صنعت نفس های آخر را می کشد.

سرمقاله

ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه  سازان استان تهران
همه خانوارها نیاز به مســکن دارند. اگر به این مساله توجه 
نشود و از سوی دولت برای تولید مسکن برنامه ریزی صورت 
نگیرد و همکاری نباشد، اقداماتی که باید چند سال گذشته 
در دستور کار قرار می دادیم و ندادیم، در حال حاضر اثرات 
آن را می بینیم. ما در 4، 5 ســال گذشــته هیچ اقدامی در 
رابطه با طرحی برای تولید مســکن نداشتیم و همین مورد 
باعث شده که در حال حاضر اثرات آن  شامل گرانی، افزایش 
قیمت مسکن و رکود را شاهد باشیم. بنابراین این هشدار را 
باید جدی بگیریم. در حال حاضر طرح مسکن ملی می تواند 
نویدبخش باشد، ولی تولید مسکن باید جدی تر گرفته شود و 
پیگیری ممتدی می خواهد که در فرصت کوتاهی که دولت 

دوازدهم دارد نیاز به سرعت عمل بیشتری است. به هر حال 
نیاز مسکن، چه بخواهیم و چه نخواهیم انباشته می شود زیرا 
با رشد جمعیت نیاز به مسکن تداوم دارد و برقرار است. اگر ما 
غافل باشیم و عقب بمانیم، مشکالتی که در حال حاضر داریم 
بیشتر خواهد شد. اگر نتوانیم جبران کم کاری گذشته را کنیم 
و از طرفی اگر نتوانیم تولید مسکن را طراحی و مسکنی ایجاد 
کنیم، مشکالت بیشتر خواهد شد چون نیاز مردم به مسکن 
فشرده و افزایش درخواست ها تشدید می شود. اگر تدابیری 
برای تولید مسکن نداشته باشیم نوسانات افزایش قیمت را با 
توجه به شرایط اقتصاد فعلی بیشتر شاهد خواهیم بود. بنابراین 
هر طرحی که در راستای تولید مسکن باشد بر بازار مسکن 
تاثیرگذار است. باید به تناسب نیاز کشور تولید مسکن انجام 

گیرد. ما در یک سال یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم 
و باید ساخته شود. در 4، 5 سال گذشته در این حوزه خیلی 
عقب بودیم و برنامه ای نداشتیم مگر آنکه مردم خودشان اقدام 
کردند و دست به کار شدند. منظور از مردم انبوه سازان هستند. 
البته آنها هم برای اهداف خودشان برنامه ریزی می کنند. آنها 
بازار را نگاه می کنند که کدام بازار بیشتر کشش دارد و پولشان 
کجا زودتر برمی گردد و دیگر به فکر این نیستند که برای اقشار 
متوسط و متوسط رو به پایین، مسکنی با متراژهای کوچک و 
ارزان قیمت بسازند. اینها برنامه هایی است که دولت باید آنها 
را هدایت، حمایت و پیگیری کند واال اگر به دست سازندگان 
سرمایه گذار باشــد که در حال حاضر به تولید مسکن می 
پردازند آنها به فکر بازگشت سود خود هستند و در جاهایی 

مسکن و برای کسانی می سازند که سرمایه آنها زودتر برگردد 
و برایشان سود بیشتری داشته باشند ولی اگر دولت اقداماتی 
از این قبیل مانند برنامه های حمایتی تولید مسکن برای اقشار 
متوسط و متوسط رو پایین مثل مسکن مهر - که طرح اقدام 
ملی مسکن هم مشابه مسکن مهر است- در دستور کار قرار 
دهد، می تواند تاثیرگذار باشد در صورتی که به تناسب نیاز 
مردم برنامه ریزی شود. در حال حاضر دولت گفته 4۰۰ هزار 
واحد می سازد که این تعداد تا عملیاتی شود و نتیجه بدهد 
حداقل دو سال زمان می برد؛ یعنی سالی 2۰۰ هزار واحد . این 
در حالی است که تولید این تعداد مسکن در مقابل نیازمان 
که سالی یک میلیون واحد است بسیار کم است و باید حتما 

اقدامات بیشتر و بهتری شود.

هشدار افزایش مجدد قیمت مسکن
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