
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانــان با ابراز نگرانی از 
آسیب دیدن کسب و کار بســیاری از جوانان به دنبال شیوع 
کرونا و عدم همراهی بانک ها برای تاخیر در بازپرداخت اقساط 
وام ها گفت: با این حال موضوع بازپرداخت وام ازدواج با تاخیر 

۳ ماهه انجام خواهد شد.
محمدمهدی تندگویان در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به 
پیشــنهاد بانک مرکزی بــرای حمایت از کســب و کارها و 
اشخاصی که در جریان شیوع کرونا کسب درآمد و اشتغال آنها 

آسیب دیده است گفت: بر این اساس مصوب شد که اقساط 
وام ها تحت شرایطی به مدت ۳ ماه به تاخیر بیفتند اما با وجود 
این مصوبه برخی از بانک ها از مشــتریان خود خواسته اند تا 

نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه فشار اقتصادی چه در خصوص اشخاص 
حقیقی و چه در خصوص اشخاص حقوقی اتفاق افتاده است، 
گفت: به دنبال مشکالت ایجاد شــده به دنبال شیوع کرونا، 
بسیاری از مشاغل به حالت نیمه تعطیل درآمده اند و بسیاری 

از اشخاص حقیقی حتی بیشــتر متضرر شده اند. معاون امور 
جوانان افزود: برای بســیاری از مشــاغل، ایام پایان سال به 
شــکل نامطلوبی به وقوع پیوست و بســیاری از این افراد به 
راحتی از پس تعهدات خود بر نمی آیند. امیدواریم تا در ستاد 
مقابله با کرونا موضوع مشکالت اقتصادی بیشتر مورد توجه 
قرار بگیرد. این مشکالت فقط شــامل موضوع پرداخت وام 
 نیست، مشــکالت کاری مردم و تولید کنندگان باید مدنظر 

قرار بگیرد.

تندگویان افزود: بسیاری از این افراد خصوصا جوانان شب عید 
را زمانی برای شروع کسب و کار یا رونق گرفتن کارشان می 
دانستند اما االن با مســائل متعددی رو به رو شده اند. جوانان 
بسیاری فکر می کردند که در آســتانه نوروز می توانند درآمد 
خوبی کسب کنند، اما حاال معلوم نیست تا چه زمانی باید با 

مشکالت اقتصادی پیش آمده دست و پنجه نرم کنند.
وی با اشــاره به اینکه جوانان در عرصــه اقتصاد کم تجربه تر 
هســتند و ممکن اســت با دریافت وام از بانک تازه کسب و 

کارشان را شروع کرده باشــند، تصریح کرد: موضوع مسکن 
در صورت دریافت وام به این منظــور نیز از دیگر نگرانی های 
موجود است که اگر سیستم بانکی برایشان تصمیمات حمایتی 
نگیرد قطعا آنها با مشکالتی رو به رو می شوند. از آقای سلطانی 
فر، وزیر ورزش و جوانان نیز درخواست کردم تا اگر این موضوع 
هنوز مورد توجه قرار نگرفته اســت، آن را در هیئت دولت را 
مطرح کنند. با این حال ظاهرا موضوع بازپرداخت وام ازدواج 

با تاخیر ۳ ماهه انجام خواهد شد.

سازمان وظیفه عمومی از لغو کمیسیونهای معافیت 
پزشــکی و معافیت کفالت در سراســر کشور تا ۱۵ 

فروردین ماه ۹۹ خبر داد.
معاونتهای وظیفه عمومی سراســر کشــور روزانه 
پاسخگوی تعداد زیادی از درخواستهای مشموالن 
و خانواده هــای آنها در حوزه معافیتهــای کفالت و 
پزشکی هســتند بنابراین با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و اهمیت این موضوع، در راســتای پیشگیری 
از انتشار بیماری و حفظ ســالمتی و رعایت مسائل 
بهداشتی مشموالن و رفاه حال افراد جامعه، مخصوصاً 

مراجعه کنندگانی که دارای بیماری زمینه ای هستند 
جلسات شوراهای پزشــکی و هیئتهای رسیدگی تا 

پایان ۱۵ فروردین سال ۹۹ برگزار نمی شود.
تاریخ جدید کمیسیونهای معافیت پزشکی و کفالت از 
طریق پیامک به اطالع تمام متقاضیان می رسد، تا در 
تاریخ اعالمی در کمیسیونهای مربوطه شرکت کنند.

مشــموالنی که از معافیت موقت پزشکی و کفالت 
برخوردار هستند و تاریخ معافیت موقت آنها به پایان 
رســیده، معافیت مذکور آنها تا پایان فروردین سال 
۹۹ توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا تمدید شده و 

مشموالن وارد غیبت نمی شوند. گفتنی است، سازمان 
وظیفه عمومی از مشموالن و خانواده های آنها خواسته 
که مراجعه حضوری به حوزه های وظیفه عمومی در 
سراسر کشور نداشته باشند و برای کسب اطالعات 
بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان 
به نشانی www.vazifeh.police.ir، سامانه تلفن 
گویا به شماره 0۹6480 یا کانال سازمان در پیام رسان 
سروش به نشــانی sarbazvazifeh@ از آخرین 

اخبار مربوطه مطلع شوند.

آخرین آمار از نمادهای متوقف بورس تا ۲6 اسفندماه 
حاکی از آن اســت که ۲۲ نماد در این فهرســت قرار 
گرفته اند که به دالیل مختلفــی از جمله تعلیق نماد 
معامالتی، جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه، 
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده درخصوص تغییر 
سرمایه، افشــای اطالعات با اهمیت گروه الف، افشای 
اطالعات با اهمیت گروه ب، بررســی بیشتر معامالت 
و برگــزاری مجمع عمومی عادی به طــور فوق العاده 

)انتخاب اعضا( متوقف شده اند.
به گزارش ایســنا، از میــان ۲۲ نماد، هشــت نماد به 
دلیل تعلیق نماد معامالتی متوقف شده اند که شامل 
کنتورســازی ایران )آکنتور(، دارویی لقمان )دلقما(، 
لبنیات پاک )غپاک(، دشت مرغاب )غدشت(، مارگارین 
)غمارگ(، پارس خزر )لخزر(، گروه مدیریت ســرمایه 

گذاری امید )وامید( و بانک انصار )وانصار( می شــود. 
جلســه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه باعث 
توقف نمادهای گروه صنعتی پاکشو )پاکشو( و کشت و 
صنعت چین چین )غچین( شده است. سایپا )خساپا(، 
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، ایران 
خودرو )خودرو(، معدنــی و صنعتی گل گهر )کگل( و 
بانک پارسیان )وپارس( به دلیل برگزاری مجمع عمومی 

فوق العاده )درخصوص تغییر سرمایه( متوقف شده اند.
افشای اطالعات با اهمیت گروه الف باعث توقف نمادهای 
داروســازی جابرابن حیان )دجابر(، نیروکلر )شکلر(، 
کاشی و سرامیک حافظ )کحافظ( و افشای اطالعات با 
اهمیت گروه ب باعث توقف نماد سبحان دارو )دسبحان( 
شده اند. همچنین نماد نوش مازندران )غنوش( به دلیل 

بررسی بیشتر معامالت متوقف شده است.

ســید روح اهلل لطیفی درباره محموله های تجاری 
ثبت سفارش شده برای مقابله با کرونا نیز گفت: تا 
کنون برای واردات 80 میلیون ماسک از سوی تجار 
ثبت سفارش شده اســت که از ابتدای سال جدید 

عملیات تجاری و واردات آن انجام می شود.
به گفته او، بــا هماهنگی های صــورت گرفته این 
کاالها به صورت حمل یکسره با کمترین توقف در 
گمرکات و کنترل های وزارت بهداشت وارد کشور 

می شود.
همچنین بر اساس آنچه به گمرک ابالغ شده، مقرر 
شده کاالهای مورد نیاز ۲0 واحد تولیدکننده ماسک 
در کشور بدون نوبت و در اســرع وقت، تشریفات 

گمرکی شان انجام و از گمرک ترخیص شوند.
با توجه به تأکیــد بر هماهنگــی و همکاری کلیه 

دستگاه ها و سازمان های مرتبط به منظور پیشگیری 
و مقابله با ویروس کرونا و فراهم کردن امکان تولید 
ماسک تنفسی توسط واحدهای تولیدی با حداکثر 
ظرفیت برای تأمین نیاز سیســتم درمانی کشور، 
به گمرکات ابالغ شــده که ضمن احــراز مالکیت 
کاالهای وارده توسط ۲0 مرکز تولیدی که اسامی 
آن به گمرک ابالغ شــده، مواد اولیــه و قطعات و 
ماشــین آالت خط تولید به صورت خارج از نوبت و 
ترخیص با حداقل اسناد و بدون هیچ گونه ایستایی 

و مشکل انجام شود.
همچنین مقرر شده در صورت راه اندازی واحدهای 
جدید یــا تغییــر در خطوط فعلی تولید ماســک 
تنفسی، فهرســت تکمیلی واحدهای تولیدکننده 

مجددا ارسال شود.

قیمت طال در پــی ریزش بازار ســهام آمریکا و هجوم 
ســرمایه گذاران برای تهیه نقدینگی و پوشش ضرر در 
بازارهای دیگر در بحبوحــه نگرانی ها از تاثیر اقتصادی 
اپیدمی کرونا، در معامالت روز سه شنبه کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بازار سهام وال استریت روز دوشنبه پس 
از این که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هشدار داد 
اختالالت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا ممکن 
است تا تابستان ادامه پیدا کند با بزرگترین سقوط خود 
از سال ۱۹8۷ روبرو شد. بازارهای سهام آسیا هم روز سه 
شنبه سقوط وال اســتریت را دنبال کرده و قرمزپوش 
شدند. بر اساس گزارش بلومبرگ، موج تدابیر محرک 
مالی بانکهای مرکزی و ســران گروه هفت که با هدف 
اقدامات الزم به منظور تضمین واکنش جهانی هماهنگ 
انجام می گیرد، موفق نشد نگرانیهای سرمایه گذاران 

نسبت به آسیبهای اقتصادی شیوع کرونا را تخفیف دهد.
بانک مرکزی آمریکا با هدف کاستن از تنشها در بازارهای 
مالی، روز یکشنبه نرخهای بهره را برای دومین بار در ماه 
میالدی جاری به صورت اضطراری کاهش داد و اعالم 
کرد برنامــه خرید اوراق قرضه حداقل بــه ارزش ۷00 

میلیارد دالر را در هفته های آینده آغاز خواهد کرد.
 ANZ دانیل هاینس، استراتژیست کاال در گروه بانکی
در یادداشتی نوشت: فلزات ارزشــمند در موج فروش 
سنگین بازارها گرفتار شــده اند. بازارهای سهام آمریکا 
با سقوط شدید دیگری روبرو شدند که نشان داد اعتماد 
سرمایه گذاران به توانایی دولت و بانکهای مرکزی برای 
مقابله با اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا از بین رفته 
است. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۱.۱ 

درصد افزایش، به ۱۵0۳ دالر و ۲0 سنت رسید.

نفت که روز گذشته درپی موج بســته شدن مرزهای 
اقتصادهای متعدد جهان در واکنش به شیوع کرونا به 
پایین ۳0 دالر سقوط کرده بود، در معامالت روز سه شنبه 

بهبود یافت و به این محدوده بازگشت.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت آتــی نیویورک روز 
دوشنبه که شاخص نوسان به باالترین حد از سال ۲00۷ 
جهش پیدا کرد، ۹.6 درصد سقوط کردند و به پایین ترین 
حد در چهار سال گذشته رسیدند اما روز سه شنبه بخشی 
از این ضرر را جبران کردند. دولتها با بستن مرزهایشان، 
رفت و آمدها را محدود کــرده اند که باعث افت مصرف 

سوخت و بزرگترین کاهش روزانه قیمت بنزین آمریکا 
از سال ۲00۵ شد. قیمت بنزین روز دوشنبه ۲۳ درصد 
سقوط کرد که بزرگترین کاهش در ۱۵ سال گذشته بود 
اما روز سه شنبه با ۷.۵ درصد افزایش، به ۷4.۱۳ سنت 

در هر گالن رسید.
قیمت نفت در روزهای اخیر چند بار ریزش های روزانه 

شدیدی را تجربه کرده است.
با اقدام ایرالین ها در کاهش پروازهای روزانه و افزایش 
شمار کشورهایی که مرزهایشان را می بندند، بازارهای 
نفت با اشباع بی سابقه عرضه نفت روبرو شده اند. افت 

تقاضا با سیل عرضه از سوی عربستان سعودی و روسیه 
مصادف شده که وارد جنگ قیمت شده اند و به دنبال 
افزایش تولید برای تصرف سهم بیشتر در بازار هستند. 
بهای معامالت آتی نیویورک هفته گذشته ۲۳ درصد 
سقوط کرد که بزرگترین کاهش از دسامبر سال ۲008 

بود.
ویویک دار، تحلیلگر بانک کامن ولث اســترالیا در این 
باره گفت: تدابیر قرنطینه به معنای آن است که تقاضای 
جهانی برای سوخت به شــدت آسیب خواهد داد و این 

عالوه بر شوک عرضه خواهد بود.                

بازپرداخت وام ازدواج با تاخیر ۳ ماهه انجام خواهد شد

لغو کمیسیون های معافیت پزشکی و کفالت تا ۱۵ فروردین

سقوط قیمت طال تمامی نداردثبت سفارش واردات ۸۰ میلیون ماسککدام نمادهای بورسی متوقف شده اند؟

نفت در ۳۰ دالر حبس شد
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گردشگری  ایران  در  قرنطینه
زیان  40  هزار  میلیاردی  گردشگری   از  کرونا

ویروس  کرونا گلوی   صنعت   گردشگری   ایران    را   همچنان   می فشارد

برای جبران خسارات وارد شده به کسب و کارها به 
دلیل همه گیری بیماری کرونا اظهارنظرهای زیادی 
شده و راهکارهایی نیز برای جلوگیری از وارد شدن 
ضرر و زیان بیشتر به این مشاغل ارایه و اجرایی شده 
اســت. اما این راهکارها هر چند مثبت می تواند در 
کوتاه مدت برای کسب و کارها مفید واقع شود و باید 
برای حل این مشاغل و برای بلند مدت راهکارهایی 
مطمئن و تضمین شده ارایه کرد. کاهش نرخ بهره 
بانکی یکی از اقدامات کشورهای درگیر کرونا برای 
جبران خســارات اقتصادی این ویروس است که از 
این اقدام در جهت تشویق بیشتر افراد و کسب وکارها 
برای قرض از بانک ها و موسسات مالی انجام می شود. 
هرچند کاهش نرخ ســود بانکی برای اقتصاد یک 

کشور عموما نشانه خوبی...

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اکنون بازار سرمایه 
شرایط بهتری را پیدا کرده و به نظر می رسد در دو 
روز پایانی سال شــرایط باثبات  و متعادل تری را در 
بازار شــاهد خواهیم بود. »مهدی ساسانی به روند 
معامالت بازار در دو روز پایانی ســال اشــاره کرد و 
افزود: معامالت بازار در چند روز  گذشــته شــاهد 
اتفاقاتی بود که باعث افزایش عرضه در این بازار شد 
اما هیچ یک از این عوامل منجر به توقف برآیند ورود 
نقدینگی به بازار سرمایه نشد. وی اظهار داشت: اگر 
روند نزولی چند روز اخیر بازار سرمایه را کنار بگذاریم 
باید گفت که با توجه به اتفاقــات رخ داده کماکان 
شاهد ورود نقدینگی به این بازار هستیم. ساسانی به 
 عواملی که در دو روز گذشته باعث افزایش عرضه در

 بازار  شد اشاره کرد و افزود...

صندوق بین المللی پول اعالم کرد آماده اســت تا 
صندوق ۱ تریلیون دالری خود را برای وام دهی به 
جهت کمک به کشورهای جهان در مقابله با تأثیرات 
اقتصادی و انسانی ویروس کرونا استفاده کند. در 
حال حاضر این صندوق با 40 کشــور برنامه فعال 
کمک و پیشــگیری دارد که مبلغ آنها روی هم به 

۲00 میلیارد دالر می رسد.
به گزارش سی ان بی سی، صندوق بین المللی پول 

اعالم کرد آماده است تا صندوق ۱ تریلیون دالری 
خود را برای وام دهی به جهت کمک به کشورهای 
جهان در مقابله بــا تأثیرات اقتصادی و انســانی 

ویروس کرونا استفاده کند.
مدیــر صنــدوق بین المللی پــول، کریســتالینا 
جورجیه وا، در بیانیه ای گفت: این صندوق به عنوان 
خط اول دفاع در مقابل ویــروس کرونا، می تواند 
از ابزارهای واکنش ســریع و منعطــف خود برای 

کشــورهایی که نیازهای ضروری بودجه ای دارند 
اســتفاده کند. او اضافه کرد: در حــال حاضر این 
صندوق با 40 کشور برنامه فعال کمک و پیشگیری 
دارد که مبلغ آنها روی هم بــه ۲00 میلیارد دالر 
می رسد. جورجیه وا می گوید: در بسیاری از موارد 
این بودجه می تواند به فقیرترین کشورها کمک کند 
تا هزینه های الزم در زمینه سالمت را انجام داده و 

از گسترش آلودگی جلوگیری شود.

شــرکت خودروســازی پــژو فرانســه نیــز 
ویــروس  گســترده  شــیوع  تحت تأثیــر 
کرونــا از تعطیلــی کارخانه هــای اروپایــی 
 خــود تــا ۲۷ مــارس ســال جــاری میالدی 

خبر داد.
همزمــان با شــیوع گســترده ویــروس کرونا 
بســیاری از شــرکت ها و کارخانه های فعال در 
حوزه هــای مختلــف نظیــر خودروســازی و 

تکنولــوژی، فعالیت و خطوط تولیــد خود را به 
منظور قطع زنجیــره انتقال و انتشــار ویروس 
 خطرنــاک و مرگبــار کرونــا، متوقــف اعالم 

کرده اند.
حاال بر اســاس تازه ترین خبری کــه در رویترز 
منتشر شده اســت، شــرکت خودروسازی پژو 
فرانســه نیز روز دوشــنبه با انتشــار بیانیه ای 
اعالم کرد کــه کارخانه های خــود را در اروپا تا 

تاریخ ۲۷ مارس ســال جاری میــالدی تحت 
 تاثیر شــیوع گســترده ویروس کرونــا تعطیل 

خواهد کرد.
امروز گزارش هــای دیگری مبنی بــر تعطیلی 
کارخانه های اروپایی شرکت های خودروسازی 
فولکس واگن، فورد و فیات کرایســلر به منظور 
جلوگیری از انتشــار و انتقال ویــروس کرونا یا 

بیماری کووید -۱۹ منتشر شده بود.

کرونا کارخانه های پژو را هم تعطیل کردآمادگی صندوق بین المللی پول برای یک تریلیون دالر وام دهی برای مقابله با کرونا

همتی: پول باید به حساب
 مشتری  یا  ضامن  برگردد

پیشاپیش فرارسیدن سال نو را تبریک می گوییم



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس جمهور: 
روزهای سخت خواهد گذشت 
رئیس جمهور در مراسم افتتاح قطعات ۲ و ۳ آزاد 
راه شــهید همت – کرج، ضمن قدردانی از تالش 
همه مهندسان و کســانی که در راه آبادانی ، رفاه 
و سالمت مردم تالش می کنند، تاکید کرد: افتتاح 
پروژه های بزرگ آزادراهی در کشور نشان دهنده 
میزان توسعه صنعت جاده سازی و قدرت مهندسی 
مهندســان ایران اسالمی است.حســن روحانی 
روز سه شنبه در این مراســم همچنین با تبریک 
پیشاپیش سال نو به ملت ایران، از پزشکان و کادر 
درمانی که در این روزهای ســخت، برای مبارزه با 
بیماری کرونا و کمک بــه بیماران تالش می کنند 
، قدردانی کرد.وی گفت: این اتوبان اهمیت بسیار 
ویژه ای دارد. ســالها بود که مــردم هنگام عبور از 
آزادراه و اتوبــان همت یک مرتبه بــا یک تابلویی 
مواجه می شــدند که به آنها اعالم می کرد اتوبان 
تمام شد و ناچار بودند به سمت چپ گردش و مسیر 
را عوض کنند.ان شــاءاهلل از پس فردا یعنی از روز 
پنجشنبه این مسیر و راه به روی مردم باز می شود و 
آن تابلوی قرمزی که به مردم می گفت پایان اتوبان 
هست برداشته می شود و مسیر و راه به روی مردم 
باز می شود و موجب خوشحالی مردم تهران و کرج 
خواهد شد.اعالم شد بیش از ۹هزار میلیارد تومان 
حدود ۱۰ هــزار میلیارد تومان بــرای این آزادراه 
هزینه شده که گفتند ارزش فعلی این آزادراهها ۲۵ 
هزار میلیارد تومان است بنابراین یک سرمایه بسیار 
خوبی برای مردم عزیز ما هست.روحانی افزود: این 
روزهای سخت خواهد گذشــت و این غم به پایان 
خواهد رسید و ان شاءاهلل به کمک و همت مردم و 
پزشکان از این روزهای سخت هم عبور می کنیم. 
خداوند به ما توفیق می دهد، شفا دست خداست، 
آینده کشور و عظمت ما هم دست خداست و توجه 

ما باید کامال به خداوند عظیم و بزرگ ما باشد.

تعویق ۳ ماهه قبض آب و برق برخی 
کسبه و پرداخت بیمه کارفرمایان

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از تعویق سه 
ماهه حق بیمه تأمین اجتماعی ســهم کارفرمایان 
خبر داد و همچنین اعالم کرد که پرداخت هزینه 
قبوض آب و برق کســب وکارهایی که پیش بینی 
می شود تا سه ماه آینده با رکود مواجه خواهند بود،  
به تعویق خواهد افتاد.به گزارش ایسنا، محمدباقر 
نوبخت - معاون رییس جمهور - گفت: پیش بینی 
می کنیم که بین پنج تا شــش میلیــارد تومان از 
درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی در این بخش 
کاهش پیدا کنــد و دولت با پرداخت بخشــی از 
بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی تالش 
می کند که ایــن کمبود را تاحــدی جبران کند.

وی با تأکید مجدد بر این نکته کــه دولت در این 
شرایط حســاس با همه توان در کنار ملت خواهد 
ایســتاد، افزود: پرداخت هزینه قبوض آب و برق 
کســب وکارهایی که پیش بینی می شود تا سه ماه 
آینده با رکود مواجه خواهند بود،  به تعویق خواهد 
افتاد.نوبخت با اشــاره به این که در دومین ســال 
تحریم های ظالمانــه آمریکا قــرار داریم،  گفت: 
دولت ســاالنه ۲۴ هــزار میلیارد تومــان حقوق 
پرداخت می کند و اجازه نــداده که حتی یک ماه 
حقوق کارکنان و کارمندان بــه تعویق بیفتد.وی 
تصریح کرد: ســران آمریکا به رغم عوام فریبی در 
این شرایط سخت ملت ایران در مقابله با ویروس 
کرونا، حتی اجازه فروش نفت بــرای تأمین اقالم 
دارویی را به مــا نمی دهند.طبق اعالم ســازمان 
برنامه و بودجــه، نوبخت در مــورد بحث مالیات 
افزود: برای ایــن بخش ها نیز شــرایط ویژه ای را 
قائل شــده ایم که نیاز است توســط کارشناسان 
 ســازمان امور مالیاتی برای افکار عمومی تشریح 

شود.
وی در مورد بخشــودگی مالیاتی گفــت: مالیات 
از محل درآمد اســت و به طور طبیعی تا درآمدی 
نباشــد مالیاتی هم پرداخت نخواهد شد، اما باید 
به این نکته توجه هم داشته باشیم که نمی توانیم 
مالیات های گذشته را مورد بخشودگی قرار دهیم،  
چون یکی از محل های تأمین منابع دولت،  مالیات 
اســت.رییس ســازمان برنامه و بودجه کشور با 
تأکید بــر این که دولت با همه مشــکالت ســرپا 
ایســتاده اســت،  گفت:  دولت در مقابله با کرونا 
 فعاالنه حضور دارد و تحریم ها و کرونا را شکســت

 خواهیم داد.
به گفته وی،  برای کارگــران مغازه ها و افرادی که 
مشغول به دست فروشی بودند که در زمان حاضر 
شغل خود را از دست داده اند،  از یک تا دو میلیون 
تومان به صورت قرض الحسنه به حساب آنان واریز 
خواهد شــد و با یک تنفس ســه ماهه و به شکل 
اقســاط ۲۴ ماهه و با ســود چهار درصد پرداخت 

می شود.

اخبار

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: 
اکنون بازار سرمایه شرایط بهتری 
را پیدا کرده و به نظر می رسد در 
دو روز پایانی سال شرایط باثبات  
و متعادل تری را در بازار شــاهد 
خواهیم بود.»مهدی ساســانی  به روند معامالت بازار در دو 
روز پایانی سال اشاره کرد و افزود: معامالت بازار در چند روز  
گذشته شــاهد اتفاقاتی بود که باعث افزایش عرضه در این 
بازار شد اما هیچ یک از این عوامل منجر به توقف برآیند ورود 

نقدینگی به بازار سرمایه نشد.
وی اظهار داشت: اگر روند نزولی چند روز اخیر بازار سرمایه را 
کنار بگذاریم باید گفت که با توجه به اتفاقات رخ داده کماکان 
شاهد ورود نقدینگی به این بازار هستیم.ساسانی به عواملی 
که در دو روز گذشته باعث افزایش عرضه در بازار شد اشاره 
کرد و افزود: تسویه بخشــی از اعتبار کارگزاری ها، نخستین 
عامل افزایش تقاضا در بازار شد که کارگزاری ها این اقدام را 
به منظور کاهش میزان بدهی خود در صورت مالی پایان سال 
انجام دادند.این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: افرادی 
که به دنبال دریافت پول نقد از بازار بودند فقط روز یکشنبه و 
دوشنبه فرصت فروش داشتند تا بتوانند وجه حاصل از فروش 
را تا قبل از پایان سال دریافت کنند که این امر زمینه افزایش 
تقاضا در بازار را فراهم کرد.وی ابطال بخشی از صندوق های 
سرمایه گذاری را به عنوان دیگر عامل افزایش تقاضا و ریزش 
شاخص بورس دانست و افزود: در چند روز گذشته سهامداران 
اقدام به فروش یونیت های خود در صندوق های سرمایه گذاری 
کردند در این زمینه فعاالن بازار بــرای پرداخت وجه نقد به 
مشتریان خود نیاز به فروش سهام داشتند که عمده فروش 
دو روز گذشته از طرف این صندوق ها بود و تا حدودی از فشار 
فروش را در بازار  افزایش داد.ساسانی خاطرنشان کرد: در کنار 
این مسایل اتفاقاتی در سطح کالن مانند افت قیمت جهانی 
نفت، فلزات و کامودیتی ها رخ داد کــه باعث ایجاد هراس از 

آینده در بین سرمایه گذاران و افزایش عرضه در بازار شد.این 
کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بازار 
سرمایه ایران بازار کوچکتری نســبت به بازار جهانی است و 
حجم نقدینگی موجود در این بازار قابل هدایت و کنترل است 
بنابراین اکنون بازار سرمایه شرایط بهتری را پیدا کرده و به نظر 
می رسد در دو روز آینده شرایط باثبات  و متعادل تری را در بازار 
خواهیم داشت.وی با بیان اینکه در دو روز پایانی سال برخی 
سهم ها منفی و برخی دیگر مثبت معامله خواهند شد، اظهار 
داشت: اینگونه نیست که همه سهم ها یکدست منفی یا مثبت 
باشند، با همین رویکرد به پیشواز سال ۹۹ خواهیم رفت و بازار 
جایگاه خود را در معامالت فروردین بعد از اصالح ۱۰ درصدی 
که این چند روز شــاهد آن بودیم، پیدا خواهد کرد.ساسانی 
خاطرنشان کرد: حجم باالیی از معامالت در بازار جنبه روانی 
دارد و بیشتر از آنکه مسایل منطقی بر روند بازار تاثیرگذار باشد 
اینگونه هیجانات و رفتارها می تواند سمت و سوی سهم ها را 
تعیین کند.این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: دیروز 
برخی از حقوقی ها و صندوق هایی که در زمان منفی وارد بازار 
می شــوند و از بازار حمایت می کنند وارد عمل شدند، صف 
فروش خیلی از نمادها را جمع آوری کردند که این اقدام باعث 

افزایش قیمت بسیاری از سهم ها شد.وی گفت: این موضوع 
چشم اندازی را ایجاد کرد تا ســهامداران در بازار روز گذشته 
با قوت قلب بیشــتری وارد معامالت بازار شوند  و با اشتیاق 
بیشتری به صف خرید رو آورند که به دنبال آن رقمی حدود 
۵٧۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار شد.اقبال بازار 

سرمایه در سال جدید به سمت کدام صنایع است؟
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: سرمایه در بازار سال آینده 
وارد سهم هایی خواهد شد که رشد کمتری کرده باشند و به 
طور حتم سهم هایی که از رشد چند برابری برخوردار بودند 
وارد فاز اصالح خواهند شد.»امیرعلی امیرباقری« با بیان اینکه 
در روزهای پایانی سال باید چند نکته را در خصوص وضعیت 
بازار ســرمایه مدنظر قرار گیرد، گفت: وضعیت کنونی بازار 
جهانی به عنوان مهمترین مساله حاکم در بازار است که باید 
مورد توجه قرار گیرد.وی گفت: کماکان ترس از شیوع ویروس 
کرونا و نامعلوم بودن سرنوشــت این ماجرا بازارهای مالی را 
تحت تاثیر خود قرار داده است که به تناسب این موضوع بر 
روند بازار داخلی تاثیرگذار خواهد بود.امیر باقری اظهار داشت: 
بسیاری از متغیرهایی که تا چند وقت گذشته خالف جهت 
یکدیگر حرکت می کردند اکنون همســو با یکدیگر وارد فاز 

نزولی شدند، در حالی که در گذشته و در زمان وجود ناامنی 
در گستره جهانی، قیمت طال رشد و قیمت باقی کامودیتی ها 
وارد فاز اصالح می شدند.وی اظهار داشت: زمانی که قیمت ها 
هم سو با یکدیگر وارد فاز نزولی می شوند به معنای قوت گرفتن 
احتمال فاز رکود در بازار  تلقی می شود.این کارشناس بازار 
سرمایه خاطرنشــان کرد: با توجه به چنین مساله ای اکنون 
همه بورس های جهان با ریزش مواجه شدند و صد در صد بازار 
ایران به لحاظ کامودیتی محور بودن تحت تاثیر قرار خواهد 
گرفت.وی گفت: براســاس پیش بینی هــای صورت گرفته 
احتمال عرضه بیش از تقاضا در بازار وجــود دارد  اما انتظار 
ریزش سنگین قیمت ها برای بازار را در روزهای آینده متصور 
نیستیم.امیرباقری افزود: یکی از دالیلی که بازار روز گذشته با 
رشد مواجه شد این بود که بازار جهانی قبل از شروع معامالت 
با روند صعودی باز شد و که در بازار داخلی شاهد باز پس گیری 
مقداری از ریزش های دو روز گذشته در بازار سرمایه بودیم.این 
کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: این موضوع تاثیر خود را 
در بازار روز گذشته گذاشت و باعث شد تا سرمایه گذاران هم سو 
با بازار جهانی دست به خرید بزنند و به سمت تقاضا پیش روند.

وی بحث قیمت ارز را به عنوان دیگر عامل تاثیرگذار بر روند بازار 
سرمایه اعالم کرد و گفت: سرمایه گذاران با توجه به احتمال 
انتظار تورمی برای سال آینده، قیمت ارز را افزایشی پیش بینی 
کرده اند که این موضوع بی تاثیر بر روند بازار سرمایه نخواهد 
بود.امیرباقری خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد در بازار سال 
آینده شاهد انتظار تورمی خواهیم بود که با توجه به مالحظات 
موجود در بازار ارز و طال سرمایه ها به سمت بازار سرمایه وارد 
خواهند شد تا بتوانند بخشی از انتظار تورمی را جبران کنند.وی 
خاطرنشان کرد: انتظار می رود در میان مدت روند بازار همراه 
با شیب منطقی، به سمت صعود پیش رود اما به طور حتم راه 
صنایع از یکدیگر جدا خواهد شد.این کارشناس بازار سرمایه 
افزود: بازارهای رقیب اکنون توان رقابت با بورس را ندارند و 
پیش بینی می شود زمانی که بازار سرمایه از بعد قیمتی و زمانی 
وارد فاز رکود و اصالحی شود سرمایه های در اختیار مردم به 

سمت سپرده های بانکی پیش خواهند رفت.

حجم باالیی از معامالت در بازار جنبه روانی دارد

ثبات معامالت بورس در دو روز پایانی سال

جزئیات ایرادات شورای نگهبان به بودجه 99
افزایش حقــوق کارمندان با 
فرمول 15درصد عادالنه نیست

شــورای نگهبان جدیدترین ایرادات مربوط 
به بودجه ســال ۱۳۹۹ را اعالم کرد. در این 
خصــوص مــواردی همچــون غیرعادالنه 
بودن افزایش حقــوق کارمنــدان با فرمول 
۱۵ درصــد و حــذف واردات خودروهــای 
هیبریــدی بــه دلیل وجــود تولیــد داخل 
 و حمایــت از خودروهای داخلــی جلب نظر

 می کند.
بر اساس نظر شــورای نگهبان کاهش سهم 
صندوق توســعه ملی به ۲۰ درصد بر خالف 
بنــد ۱۰ سیاســتهای کلــی برنامه ششــم 
توســعه و در نتیجه بند ۱ اصــل ۱۱۰ قانون 
اساسی شناخته شــد.همچنین این شورا با 
مبهم خواندن نحوه تســویه بدهی دولت به 
صندوق توســعه ملی اظهار نظر در این مورد 
 را به بعد از شفاف سازی مجلس موکول کرده 

است.
در تبصــره ۲ نیــز بــه مجــوز مجلــس به 
وزارت اقتصــاد بــرای واگــذاری امــول 
دســتگاههای دولتــی از ایــن جهــت که 
این اجازه شــامل اموال ســایر دستگاهها به 
 جز قوه مجریه نیز میشــود یا نه ایــراد وارد 

شده است.
همچنیــن در انتهــای ایــرادات تبصره ۵ 
آمده اســت، اطالق اخــذ مالیــات از خانه 
 های خالی مغایر موازین شــرع تشــخیص

 داده شد.

شافعی در نامه ای به رئیس انجمن اتاق های 
بازرگانی و صنعت اروپا

اتاق هــای بازرگانــی بــرای 
عبور از تحریم ها در شــرایط 
 شــیوع کرونا به دولت ها فشار

 بیاورند
غالمحســین شــافعی رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایران در نامه ای 
به رئیس انجمن اتاق های بازرگانی و صنعت 
اروپا با اشاره به شــیوع ویروس کرونا و نیاز به 
تجهیزات درمانی در ایران، خواســتار توجه 
اتاق های بازرگانی اروپا به مسئولیت اجتماعی 
خود در برابر تحریم های ناعادالنه آمریکا علیه 

ایران شد. 
متن نامه غالمحســین شــافعی به این شرح 

است:
جناب آقای کریستوف لیتل

ریاســت محترم انجمن اتاق های بازرگانی و 
)Eurochambres( صنعت اروپا

چنان که اســتحضار دارید، شــیوع ویروس 
موسوم به کووید-۱۹ سالمتی مردم ایران را به 

شدت به مخاطره انداخته است.
 عالوه بر این، تحریم هــای غیرقانونی آمریکا 
به شــکل جدی مانع از تالش ها برای تأمین 
داروهــا و تجهیــزات پزشــکی مــورد نیاز 
 جهت مقابلــه موثر با شــیوع ایــن بیماری 

شده اند.
 این تحریم ها مصداق بارز نقض ابتدایی ترین 

اصول انسانی هستند.
انتظار می رود آن دسته از اتاق های بازرگانی 
که ایفای مســئولیت های اجتماعی خود را 
جدی می گیرند در راســتای انجام رســالت 
اجتماعی خود به دولت های متبوعشان فشار 
آورند تا با کاستن از تأثیرات ناشی از تحریم ها، 
به ویژه تحریم های مرتبط بــا واردات دارو و 
تجهیزات پزشکی، شرایط را برای مردم ایران 

بهبود بخشند.
قویا به این مسئله باور دارم که مسایل انسانی 
برای شما از اهمیت فراوان برخوردار هستند. با 
این حال، به موازات این باور مثبت، این انتظار 
نیز از شما وجود دارد که شما نیز از طریق انجام 
مذاکرات با اتاق های بازرگانی اتحادیه اروپا و 
آگاه کردن آن ها نسبت به شرایط، امکان تأمین 
دارو و تجهیزات و دستگاه های پزشکی برای 
ایران را فراهم نمایید. بی صبرانه منتظر اقدام 
عاجل و نیز دریافت نظرات شما پیرامون این 

مسئله هستم.

اخبار
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رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی از شعب بانکی از 
حساب مشتری یا ضامنان آن که مشمول تعویق در پرداخت 
سه ماهه اقساط شده اند، برداشــت کرده اند، گفت: این کار 
غیرقانونی است و باید پول برگردد.عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی در برنامه اقتصادی تیتر امشب، در خصوص 
به تعویق افتادن دریافت تسهیالت کســب و کارها از سوی 
بانکها، گفت: مجموعه تسهیالتی که در دولت و بانک مرکزی 
اخذ شده تا به افرادی که از بابت آثار اقتصادی ناشی از شیوع 
ویروس کرونا، آسیب دیده و دچار مشکل شده اند، کمک شود؛ 
بر این اساس در شورای پول و اعتبار مصوب شده تا اقساط وام 
های افرادی که تسهیالت گرفته و کســب و کار آنها آسیب 
دیده است، بدون اخذ کارمزد یا جریمه سه ماه به تعویق افتد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: دولت نیز به تازگی کارگروهی 
را با عضویت ۵ تن از اعضای دولت، تشکیل داده و اکنون ده 
گروه می توانند سه ماه اقساط خود را با تاخیر بپردازند؛ این 
در حالی است که افرادی که در این مصادیق قرار می گیرند، 
به بانکها مراجعه نکنند؛ البته بانکها نیز مدارا خواهند کرد.وی 
تصریح کرد: افرادی که وام قرض الحسنه دریافت کرده اند، 
عموما افراد آسیب پذیر هستند، بنابراین کل وام های قرض 
الحسنه مشمول این موضوع شده است؛ این در حالی است که 
برخی از بانکها از حساب ضامنین یا خود دریافت کنندگان وام 
برداشت کرده اند، اما ما ۲۰ هزار شعبه داریم و بروکراسی اداری 
باعث کندی حرکت شده اســت. به هر حال مردم باید مدارا 
کنند و اگر بانکها برداشتی صورت داده اند، باید برگردانند و 
این تخلف به حساب می آید و تا سه ماه هیچ قسطی در رابطه 
با قرض الحسنه نباید پرداخت شود.وی با بیان اینکه کسانی 
که از اول اسفند تا ۳۱ اردیبهشت ماه، چک برگشتی خواهند 
داشت، تا سه ماه بعد از برگشت چک مهلت دارد که خدمات 

بانکی دریافت کند، گفت: رویه قضایی به سیستم بانکی مربوط 
نیست و ذی نفع باید حقوق خود را برای دریافت وجه چک 
ها انجام دهد.همتی با بیان اینکه سقف کارت به کارت به ۱۰ 
میلیون تومان افزایش یافته است، گفت: این امر تاثیر زیادی 
در افزایش تراکنش های غیرحضوری داشــته است؛ ضمن 
اینکه سقف کارت هدیه نیز به ۲ میلیون افزایش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: سقف برداشت از خودپردازها 
به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته اســت؛ البته برخی بر این 
باورند که اسکناس بیشتری در دست مردم است، اما ما این 
کار را برای جلوگیری از مراجعات مردم به شعب اتخاذ شده 
است.همتی گفت: تراکنش های اینترنتی و خارج از شعبه به 
شدت افزایش یافته است؛ این در حالی است که تراکنش های 
خرید اینترنتی آبان ۹۸ به ۸۸ میلیون و بهمن به ۹۹ میلیون 
تراکنش اینترنتی رسیده است؛ این در حالی است که رمز پویا 
که فعال شده است، حدود ۵۵ درصد از جرایم کاهش یافته 
است. البته متوسط تراکنش انتقال وجه از ۴۵۰ هزار تومان به 
۶۲۰ هزار تومان رسیده است که این کمک به افزایش استفاده 
از روش های غیرحضوری شده است.این عضو کابینه دوازدهم 
خاطرنشان کرد: همه کارهای بانکی را امروز می توان بدون 
حضور در شــعبه انجام داد، مثال اگر شخص حقیقی باالی 
۱۰۰ میلیون تومان قصد حواله داشــته باشد، باید به شعبه 
مراجعه کند؛ یا اینکه برای سپرده گذاری نیز مردم می توانند 
صبر کنند و مراجعه نکنند.وی اظهار داشت: مردم بسیاری از 
امور را می توانند به سه هفته دیگر موکول کنند تا شبکه بانکی 

کشور نیز بتواند آسیب کمتری از کرونا ببیند؛ این در حالی 
است که هر شعبه قرار شده است که یک باجه مخصوص برای 
دریافت و پرداخت پول نقد اختصاص داده شود؛ اما در برخی 
از شعب مشکالتی ایجاد شده است؛ اما به دلیل اینکه از قبل 
پیش بینی های الزم نشده است، برای همکاران سیستم بانکی 
مشکل است و باید خواهش کرد که مردم کمتر مراجعه کنند.
همتی از مردم درخواست کرد تا ویروس کرونا را جدی بگیرند، 
گفت: از همکاران بانکی باید قدردانی کرد، چراکه همپای کادر 
درمانی در حال خدمات رسانی هستند؛ این فداکاری است که 
به مردمی که احتمال ابتال به کرونا دارند خدمات می دهند.
وی اظهار داشت: ما اختیار را به نظام بانکی داده ایم تا در مورد 
پرسنل خود تصمیم بگیرند، بنابراین هر بانکی با توجه به شعب 
و پراکندگی آن برای همــکاران تصمیم بگیرند.همتی ادامه 
داد: ۶۰ سال است که بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از 
خدمات صندوق بین المللی پول استفاده نکرده است و حاال 
که مردم نیاز به دارو دارند، باید از این حق استفاده کرد؛ به هر 
حال نرخ این تسهیالت صفر درصد است؛ ما این درخواست را 
دادیم تا مشخص شود که آیا عدالت را رعایت می کنند یا خیر؛ 
اما به هر حال کارگروه تشــکیل شده است؛ من هم احساس 
نمی کنم که مخالفت جدی از سوی صندوق بین المللی پول 
اعمال شود.رئیس کل بانک مرکزی گفت: االن زمان آن است 
که جامعه جهانی ادعاهای خود را در مورد مردم ایران ثابت 
کند؛  این در حالی است که وام صندوق بین المللی پول شرط 
و شروطی ندارد؛ اما ممکن است شیوه دریافت و بازپرداخت 

اقساط آن باید مشخص شود؛ اما ما مشــکل ارزی نداریم و 
ذخایر هنگفتی از سوی بانک مرکزی وجود دارد؛ اما خیلی از 
این ذخایر مسدود شده است.وی افزود: از اول سال تا به حال 
۳۹.۲ میلیارد دالر از سوی بانک مرکزی برای واردات کشور 
تامین ارز کرده است؛ پس ۵ میلیارد دالر درخواستی از صندوق 
بین المللی پول رقمی نیست؛ فشار تحریم آمریکا باعث شده که 
در مخارج ارزی کشور احتیاط شود، اما به هر حال ما مشکلی 
نداریم.همتی گفت: این یک حق بین المللی برای ایران است 
که از منابع صندوق بین المللی پول استفاده کند؛ به هر حال 
کسبه، رستوران ها، هتل ها و بسیاری از مشاغل دچار مشکل 
هستند و وباید به آنها خدمات دهیم تا جبران شود؛ پس ما از 
این نظر فکر می کنیم که درخواست برای وام این صندوق کار 
درستی بوده اســت و من هم نکته منفی ندیده ام.وی اظهار 
داشت: هیچ مشکلی بابت تامین ارز کاالهای اساسی نیست 
و تا به حال نیز ۱۴.۸ میلیارد دالر کاالی اساســی نهاده های 
دامی و دارو و تجهیزات پزشــکی وارد کشور شده است؛ هم 
اکنون در دو مرحله شــایعاتی رخ داده است که هر چه مردم 
توانستند خرید کاالهای اساسی کرده اند، فردا صبح ولی قفسه 
ها پر بود؛ در حالیکه در دنیا این طور نیست و قفسه فروشگاهها 
خالی شد.همتی گفت: ۱۵ میلیارد دالر کاال و مایحتاج مورد 
نیاز مردم تامین شده است و برای چندین ماه آینده نیز کاال 
ذخیره سازی کرده ایم؛ صادرکنندگان نی ز۲۴.۴ میلیارد دالر 
ارز در اقتصاد ایران تزریق کرده اند که این رقم خوبی است؛ این 
در حالی است که درآمد نفتی دولت کاهش جدی یافته است؛ 
اما ما تکیه خود را به صادرکنندگان و تالشگران داده ایم و این 
حرکت نیز ادامه دارد؛ در اسفندماه تا به حال، ۱.۵ میلیارد دالر 
از ســوی صادرکنندگان و بانک مرکزی در سامانه نیما، ارز 

عرضه شده است.

پس از درخواســت چین برای لغو تحریم های ایران، این 
بار روسیه این درخواست را به صورت جدی مطرح کرده 
است. این اخبار درحالیست که با توجه به درخواست رئیس 
کل بانک مرکزی ایران از صندوق بین المللی پول، به نظر 
می رســد ایران منتظر اعتبار پنج میلیارد دالری صندوق 
بین المللی پول هم است.به گزارش تجارت نیوز،  وزارت امور 
خارجه روسیه در بیانیه ای به تاثیر منفی تحریم های آمریکا 
بر مبارزه ایران با شیوع کرونا ویروس جدید اشاره کرده و 
خواستار لغو آنها شد.طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت 
امور خارجه روسیه روز دوشــنبه در بیانیه ای درباره تاثیر 
تحریم های اعمال شده آمریکا بر مبارزه ایران با شیوع کرونا 
ویروس جدید، مطرح کرد: تحریم های غیرقانونی یک جانبه 
آمریکا که ماه مه سال ۲۰۱۸ به عنوان بخشی از کارزار »فشار 
حداکثری« اعمال شده اند، مانع نیرومندی بر سر راه مبارزه 

موثر با شیوع این بیماری هستند. دلیل قربانی شدن بسیاری 
از افراد به خاطر این بیماری، تنها به خود بیماری بستگی 
ندارد، بلکه به این هم بستگی دارد که آمریکا هدفمندانه مانع 
مقاومت )در برابر کروناویروس( می شود. در ادامه این بیانیه 
آمده است: میلیون ها نفر از شهروندان ایرانی از امکان خرید 
تجهیزات پزشکی ضروری منع شدند، اهمیتی هم ندارد که 
واشنگتن چقدر سخت تالش کرد تا ]این واقعه[ را تحریف 
کند. سیاست ضدبشری آمریکا تاسفی شگرف، هراس و 
نگرانی جدی را بر می انگیزد.این وزارت خانه روسیه خواستار 
لغو اقدامات محدودکننده ای شد که »به حقوق بشر در ایران 

ضربه می زنند«.پیش از این نیز چین چنین درخواستی را 
مطرح کرده بود.وزارت خارجه چین روز پنچشــنبه، ۱۵ 
اسفند ماه امسال خواســتار لغو فوری تحریم های ایران 
پس از شیوع گسترده ویروس کرونا شده بود.طبق گزارش 
سی جی تی ان، ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین 
در این  باره گفته بود: تحریم های یک جانبه علیه ایران مانع 
از مبارزه همه جانبه با این ویروس می شود و فقط اوضاع را 
بدتر خواهد کرد. پس از آن ۲۳ اسفند ماه امسال هم وزیر 
امور خارجه کشورمان در توییتی به دبیرکل سازمان ملل 

خواستار رفع تحریم های ضدایرانی آمریکا شد.

ظریف خواستار لغو تحریم های آمریکا علیه 
ایران شد

این اخبار درحالیست که ۱۱ اســفند ماه امسال دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با طرح اظهاراتی غیرواقعی 
اعالم کرد در صورتی که ایران از آمریــکا برای مقابله با 
کرونا درخواســت کند، ایاالت متحــده به کمک تهران 
خواهد آمد.طبق گزارش راشــاتودی، دونالد ترامپ در 
سخنان خود مدعی شده بود: آمریکا برای مقابله با ویروس 
کرونا با تهران همکاری خواهد کرد، مشــروط بر اینکه 
ایران درخواســت کمک کند!او گفت: اگر ما بتوانیم در 
این مســاله به ایرانی ها کمک کنیــم، مطمئنا این کار 
را انجــام خواهیم داد. تنهــا کاری که باید انجام شــود 
 این اســت که آنها از ما بخواهند تا به کشورشان کمک

 کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیــان اینکه اکنون با اختیاراتی که 
ســتاد ملی مدیریت کرونا دارد، به ما اجازه داده که تقویم 
آموزشی سال تحصیلی ۹۸- ۹۹ متغیر باشد و بتوانیم متناسب 
با سناریوهای مختلف زمان تحصیل را امتداد بدهیم گفت: هر 
زمانی مدارس دایر شوند تا شش هفته به دوره آموزشی اضافه 
خواهد شــد.به گزارش »انتخاب«، محسن حاجی میرزایی 
با حضور در گفتوگوی ویژه خبری شــبکه دوم سیما درباره 
تمهیدات آموزش و پرورش پیرامون آموزش در ایام تعطیالت 
ناشی از کرونا و زمان بازگشایی مدارس توضیحاتی ارائه داد و 
گفت : تدابیر مختلفی اندیشیده شده است، به عنوان مثال از 
طریق راهبران آموزشی در حال ارزیابی از کسانی هستیم که 

تحت آموزش نیستند.به نوشته ایسنا، وی در پاسخ به اینکه 
اگر کرونا تا آخر اردیبهشت ادامه یابد چه سناریوهایی دارید؟ 
گفت: چند سناریو پیش بینی شده است. اگر مدارس از ۱۶ 
فروردین دایر باشند ما یک ماه اســفند را از دست داده ایم، 
بنابراین تا یک ماه به دوره آموزشی اضافه می شود تا کسری 
آموزش جبران شود. اختیاراتی را به آموزش و پرورش استان ها 
داده ایم.احتمال بازگشــایی مدارس در روزهای پنجشنبه 
و جمعه بعد تعطیالت کرونــا / افزایش ســاعات مدارس، 
گزینه روی میز برای جبران زمان آموزشــحاجی میرزایی 
افزود: اکنون با اختیاراتی که ستاد ملی مدیریت کرونا دارد 
به ما اجازه داده که تقویم آموزشــی سال تحصیلی ۹۸- ۹۹ 

متغیر باشد و بتوانیم متناسب با سناریوهای مختلف زمان 
تحصیل را امتداد بدهیم امــا محدودیت هایی برای کنکور 
و امتحانات و دایر شــدن مدارس در مهر ۹۹ داریم و حتی 
 ممکن است پنجشنبه و جمعه را به روزهای آموزش اضافه 

کنیم.

کنکور سه هفته بعد از امتحانات نهایی برگزار می شود
وی با بیان اینکه هر زمانی مدارس دایر شوند تا شش هفته به 
دوره آموزشی اضافه خواهد شــد گفت: ٧۰ درصد از محتوای 
آموزشی قبل تعطیالت ارائه شده و ۳۰ درصد باقی مانده که باید 
برای آن برنامه ریزی کنیم. حتی ممکن است به ساعات آموزشی 

در طول روز اضافه کنیم. هر زمانی که امتحانات نهایی برگزار شد 
پیشنهاد برگزاری کنکور سراسری را داشتیم که در جلسه ستاد 
ملی مدیریت کرونا تصویب شــد. بنابراین هرزمان امتحانات 

نهایی برگزار شد سه هفته بعدش نیز کنکور برگزار خواهد شد.

نیازی به معلم خصوصی نیست؛ والدین نگران نباشند
وزیر آموزش و پرورش درباره اینکه ممکن اســت اولیاء برای 
جبران آموزش به سمت کتب کمک درسی بروند، تدابیری شما 
چیست؟ اظهار کرد: به والدین اطمینان می دهم که نیازی به 
معلم خصوصی و کتب کمک آموزشی نیست. تمام تالش خود 

را می کنیم که دانش آموزان به لحاظ آموزشی آسیب نبینند.

همتی: پول باید به حساب مشتری یا ضامن برگردد

دست اندازی بانک ها به حساب مشتریان

لغو تحریم های ایران چقدر جدی است؟

سیگنال جدید برای بازارها 

احتمال فعالیت مدارس در روز های پنجشنبه و جمعه بعد از تعطیالت کرونا 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

فاصله ۸۵۰ تومانی نرخ خرید و فروش دالر 
قیمت ارز روز سه شنبه نسبت به روز گذشته با افزایش همراه بود.به گزارش ایسنا، قیمت خرید و فروش دالر در روزهای گذشته فاصله معناداری از هم گرفته و این موضوعی است که رئیس کل بانک 
مرکزی نیز به آن اشاره و اظهار کرد که این امر به درستی و برای جلوگیری از سفته بازی های دالالن صورت گرفته است.بر همین اساس روز سه شنبه قیمت خرید هر دالر آمریکا در صرافی های مجاز بانک 

مرکزی ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان اعالم شده است.همچنین این صرافی ها هر یورو را ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان خرید و با نرخ ۱۷ هزار و و ۴۵۰ تومان می فروشند.
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برای جبران خســارات وارد 
شــده به کســب و کارها به 
دلیل همه گیــری بیماری 
کرونــا اظهارنظرهای زیادی 
شده و راهکارهایی نیز برای 
جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان بیشتر به این مشاغل 
ارایه و اجرایی شده است. اما این راهکارها هر چند مثبت 
می تواند در کوتاه مدت برای کسب و کارها مفید واقع 
شــود و باید برای حل این مشــاغل و برای بلند مدت 
راهکارهایی مطمئن و تضمین شده ارایه کرد. کاهش نرخ 
بهره بانکی یکی از اقدامات کشورهای درگیر کرونا برای 
جبران خســارات اقتصادی این ویروس است که از این 
اقدام در جهت تشویق بیشتر افراد و کسب وکارها برای 
قرض از بانک ها و موسسات مالی انجام می شود. هرچند 
کاهش نرخ ســود بانکی برای اقتصاد یک کشور عموما 
نشانه خوبی تلقی نمی شود و این اقدام برای تشویق بیشتر 
افراد و کسب و کارها برای قرض از بانکها و موسسات مالی 

انجام می گیرد.
بانک مرکــزی آمریکا برای مقابله بــا تبعات اقتصادی 
گســترش ویروس کرونــا نرخ پایــه بهــره بانکی را 
 در این کشــور به نزدیک صفر رســانده و از یک بسته 
محرک های اقتصادی به ارزش ۷۰۰ میلیارد دالر خبر 

داده است. این کار در هماهنگی با بریتانیا، ژاپن، منطقه 
یورو و سوییس صورت گرفته است. بر اساس بیانیه بانک 
مرکزی آمریکا، نرخ بهره به محدوده صفر تا ۰.۲۵ درصد 
کاهش یافته است. آخرین باری که آمریکا بطور ناگهانی 
نرخ ســود را کاهش داده بود به دوران بحران اقتصادی 
جهان در سال ۲۰۰۸ میالدی باز می گردد. خزانه داری 
آمریکا در بیانیه ای که منتشــر کرده آورده است: "پایه 
اقتصاد آمریکا همچنان قویست، اگر چه ویروس کرونا 

تهدیدی فزاینده برای فعالیت های اقتصادی محسوب 
می شود."

در این زمینه، کامران ندری، کارشناس اقتصادی اعالم 
کرد که برخی از کشورها راهکارهایی همچون کاهش 
نرخ بهره را درنظر گرفته اند تا با افزایش تقاضا مردم را به 
خرید و هزینه کردن تشویق کند؛ اما با توجه به شرایط 
اقتصادی موجود در کشور، کاهش نرخ بهره با مشکالتی 
همچون تــورم و تحریم ها مواجه اســت که نمی تواند 

عملیاتی شود. به گفته وی، شــاید با کاهش نرخ بهره 
بانکی بتوان کســب وکارها را به سمت قرض از بانک ها 
تشویق کرد که با دریافت تسهیالت، انگیزه آن ها برای 
تولید و فعالیت اقتصادی در شرایط شیوع کرونا افزایش 
پیدا کند تا با افزایش تولید ناخالص داخلی هم نقشی در 
رشد اقتصادی داشته باشند و هم با رونق گرفتن فعالیت  
آن ها، پایه پولی و نقدینگی که براثر کاهش نرخ بهره بانکی 
افزایش پیدا کرده به سمت فعالیت های مولد حرکت کند 

تا از تورم جلوگیری کند.
پور ابراهیمی، نماینده مجلس نیز در تشــریح طرح دو 
فوریتی مجلس گفت: نحوه حمایت از کسب و کارهای 
خرد مدنظر اقتصاددانان در این طرح بوده است، در این 
راســتا تامین مالی واحدهای اقتصادی متاثر از شیوع 
بیماری کرونا مدنظر قــرار گرفت که مهمترین راهکار 
تامین مالی از طریق نظام بانکی است. مقرر شده است 
گزارش مشکالت هر یک از بخش های صنفی و تولیدی 
به وزارتخانه های مربوطه ارائه شــود تا در حوزه تامین 
مالی آنها تصمیم گیری شود. وی ادامه داد: ثانیا ایفای 
تعهدات در بازه زمانی کوتاه مدت از موضوعات مهم است، 
پیش بینی ما این است که در یک بازه زمانی کوتاه مدت 
تا پایان خرداد ماه این حمایت ها انجام شود البته بخشی 
از این حمایت ها باید در بازه زمانی بلند شش ماهه انجام 
شود بنابراین بخش اول حوزه سیاست های تامین مالی 
و ایفای تعهدات مالی اســت، بخش دوم حمایت های 

مالیاتی را شامل می شود.

راهکارهای بلندمدت برای جلوگیری از ادامه ضرر و زیان كسب و كارهای كرونا زده اندیشیده شود

تسهیل وام دهی به کسب و کارها
شایلی قرائی
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مدرس خیابانی با صدور بخشــنامه ای بــه اتاق های 
بازرگانی، اصناف و نیز روسای سازمان صمت ۳۱ استان 
کشور، خواستار افزایش تولید و فروش ارزاق عمومی با 

نرخ مصوب شد.
حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با صدور بخشنامه ای خطاب به روسای اتاق های 
بازرگانی و اصناف ایران و نیز سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت ۳۱ استان کشــور از آن ها درخواست کرد تا 
تمامی واحد های تحت پوشــش صنــوف و اتاق های 
بازرگانی در سراسر کشور، ضمن افزایش تولید و رعایت 
حال هموطنان در ارایه نرخ های مصوب و عرضه کاال ها 
و ارزاق عمومی، مواد شــوینده و ضدعفونی کننده، در 

سراسر روز ها حتی ایام تعطیالت )به جز اول فروردین(، 
بدون وقفه و در تالشی سازنده و ماندگار، برای تامین 

مایحتاج مردم بکوشند.
وی در این بخشنامه اعالم کرده است: این روند تا پایان 
فروردین ۹۹ ادامه داشته و تمامی شبکه های حمل و نقل 
منطقه ای و کشوری مکلف هستند نهایت همکاری را در 
نقل و انتقال کاال های مورد نیاز مردم به کار بندند؛ ضمن 
اینکه واحد های نظارتی استانی نیز، باید وظیفه خطیر و 

دقیق نظارت را به خوبی انجام دهند.
مدرس خیابانی بار دیگر تاکید کرد: شبکه های عرضه 
کاال بدون وقفه نسبت به توزیع مایحتاج ضروری مورد 

نیاز مردم فعال هستند.

رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی با اشاره به 
اینکه کمبودی در عرضه دام زنده و گوشت قرمز 
وجود ندارد، گفت: مراکز عرضه گوشت قرمز در 
ایام عید، با ســاعات کار کمتر به مردم خدمت 
رســانی خواهند کرد.علی اصغــر ملکی با بیان 
اینکه بازار گوشت قرمز در شــرایط آرامی قرار 
دارد، گفت: تمام اقداماتی که برای ســاماندهی 
بازار در روزهای آخر ســال باید انجام می شــد، 
صورت گرفتــه و خدمات رســانی کامل انجام 

شده است.
وی با اشــاره بــه افزایش تقاضا برای گوشــت 
گوســفندی در هفته هــای اخیــر افــزود: 
دلیل این مســاله شــیوع بیمــاری کرونا بود 
و می توان عنــوان کرد که تقاضا برای گوشــت 
قرمــز در این برهــه زمانــی تقریبــاً در تاریخ 
کشــور بی ســابقه بوده و نســبت به سال های 
 گذشــته بیش از ۵۰ درصد با افزایــش تقاضا 

مواجه بودیم.
ملکی با بیــان اینکه ما قباًل دربــاره قاچاق دام 
و صدور مجــوز برای صــادرات هشــدار داده 
بودیم، گفت: خوشــبختانه مســئوالن مربوطه 
این هشــدارها را جــدی گرفتند و عــالوه بر 
اینکه مجوز صادرات داده نشــد قاچــاق نیز تا 
حــدود زیادی مهار شــد کــه این مســائل به 
کنترل بازار طی هفته های اخیر کمک شــایان 
توجهــی کــرد و در صورتی که ایــن اتفاق رخ 
 نمی داد بــا بحران جدی در بــازار داخل مواجه 

می شدیم.
وی تصریح کــرد: هیچگونه کمبــودی در بازار 
دام و گوشت قرمز وجود ندارد و عرضه تقاضای 
داخــل را جوابگو بوده اســت دامــداران نیز به 
ســود کافی رســیدند.رئیس اتحادیه گوشت 
گوسفندی درباره دالیل افزایش قیمت گوشت 

گوســفندی طی هفته های اخیر نیــز توضیح 
داد: اولین نکته کاهــش قیمت آالیش های دام 
بوده که قیمت جگر و کله و پاچه از حدود ۱۲۰ 
هزارتومان به حدود ۴۰ هزارتومان کاهش یافته 
چراکه رســتوران ها و ســایر مراکز عرضه این 
محصوالت تعطیل شده اند بنابراین آالیش های 
دام روی دســت فروشــنده مانده ضمن اینکه 
قیمت پوســت نیز افت کــرده اســت که این 
 مســائل روی افزایش قیمت گوشت تأثیرگذار 

بوده است.
ملکــی اضافه کــرد: همچنین در طــول هفته 
اخیر دامدارانی که دام های خــود را به تهران و 
مراکز عرضه منتقل می کردند بــه دلیل اینکه 
ماشــین حمل هنگام برگشــت، باری نداشت 
مجبور بودنــد کرایه دو طرفــه پرداخت کنند 
و بعنــوان مثال برای یک ماشــین بــار حدود 
۴ میلیــون تومــان کرایــه می دادنــد که این 
 مســاله نیز در افزایــش قیمت گوشــت مؤثر 

بوده است.
وی قیمــت هرکیلوگرم شــقه بــدون دنبه را 
برای مغازه داران بیــن ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزارتومان 
اعالم کرد کــه مغــازه داران با احتســاب ۱۰ 
درصد ســود آن را بــه مصرف کننــده نهایی 
عرضه می کنند.ملکی با اشــاره بــه اینکه تمام 
تدابیــر الزم از ســوی صنف مــا و دولت برای 
کنترل بازار در ایام عید اندیشــیده شده است، 
گفت: در استان تهران ۴ کشــتارگاه به صورت 
اضطراری در این ایام فعــال خواهند بود ضمن 
اینکه مراکز عرضه گوشــت نیز با ســاعت کار 
کمتر به مردم خدمــت رســانی خواهند کرد 
تا باتوجه بــه اینکه مــردم ســفر نمی کنند و 
 رســتوران ها تعطیل اســت بتوانند نیاز خود را 

تأمین کنند.

شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه امسال توانسته تقاضای 
اصناف مختلف را بین ۳۵ تــا ۱۰۰ درصد کاهش دهد. 
دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت )صمت( به تازگی آثار کرونا بر کســب 
و کار اصناف کشور را بررســی کرده است.بر اساس این 
گزارش بخش خدمات گردشگری و باشگاه های ورزشی 
با کاهش صد درصدی درخواســت ها،   فعالیت شان به 

صفر رسیده است.
فعالیت تاالرهای پذیرایی، فســت فودهــا و لبنیات 
فروش های سنتی نیز در پی شــیوع ویروس کرونا ۹۰ 
درصد کاهش داشته است. رستوران ها و چلوکبابی ها 
نیز به ترتیب با کاهش ۸۰ و ۷۵ درصدی مشتری مواجه 
شده اند. این در حالی است که رئیس اتحادیه دارندگان 
رستوران و سلف سرویس حدود یک هفته بعد از شیوع 
ویروس کرونا در ایران از کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی فروش 
رستوران ها خبر داده بود.همچنین در این مدت تقاضای 
آجیل و خشکبار و شیرینی و شــکالت هم به ترتیب 
۸۰ و ۷۰ درصد کمتر شده اســت.در این میان به نظر 
می رسد آرایشگاه ها نیز در کنار اصناف رستورانی، جزو 
مشاغلی هستند که بیشترین آسیب را دیدند، به طوری که 

فعالیت های آرایشگاه های زنانه ۸۵ درصد کاهش داشته 
و فعالیت های آرایشگاه های مردانه نیز نصف شده است.

فعالیت فروشندگان پوشــاک و کیف و کفش هم که 
عموما در ماه پایانی سال بیشــترین فروش را داشتند 
به ترتیب با کاهش ۷۰ و ۵۰ درصدی مواجه شده است. 
فعالیت خیاطــان هم در این مدت تقریبا نصف شــده 
است. عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان 
و فروشندگان پوشاک تهران نیز هجدهم اسفند ماه از 
افت ۹۰ درصدی فروش پوشــاک بعد از شیوع ویروس 
کرونا نسبت به بهمن ماه امسال خبر داده بود و پیشنهاد 
کرده بود که دولت پایان ســال مالی را به جای اسفند، 
اردیبهشت در نظر بگیرد و برای پرداخت حقوق کارکنان 
کمک هزینه کوتاه مدت پرداخت کنــد.در این میان با 
وجود اینکه در سال های اخیر فروشندگان لوازم خانگی 
بارها از خلوت بودن بازار خود به دلیل افزایش قیمت ها 
و کم شدن قدرت خرید مردم گالیه داشتند، کرونا باز 
هم توانسته فروش آن ها را ۷۰ درصد کمتر از قبل کند. 
فعالیت بخش های مبلمان و دکوراســیون منزل نیز با 
کاهش ۶۰ درصدی مواجه شــده و مشتریان کابینت 

تقریبا نصف شده اند.

رئیس اتحادیه صنــف قنادان گفت کلیــه ضوابط 
بهداشتی در شیرینی فروشی هایی که پروانه کسب و 
کار دارند، رعایت می شود.علی بهره مند با بیان اینکه 
ابالغیه هــای  وزارت بهداشــت، وزارت صمت و اتاق 
اصناف را  بــه اعضای اتحادیه ابــالغ کرده ایم، اظهار 
کرد: شیرینی داخل فر حدود نیم ساعت تا یکساعت 
در درجه ۲۰۰ تا ۴۰۰ ســانتی گراد و در حرارت غیر 
مستقیم قرار می گیرد.  طبیعتا در این درجه ویروس 

در شیرینی باقی نمی ماند.
وی ادامه داد: توصیه کردیم فروشندگان در شیرینی 
فروشی ها  از دستکش یکبار مصرف و ماسک استفاده 
کنند. همچنین در قنادیها نیز وسایل بهداشتی مانند 
دستکش و مواد ضدعفونی کننده وجود دارد و مشتریان 
می توانند از آنها استفاده کنند و روزانه محیط قنادی 
نیز تمیز می شود. از طرفی شیرینی ها پس ازاینکه از 

فر خارج می شوند در یک جعبه استاندارد بسته بندی 
می شوند و پس از بسته بندی به انبار می رود. رئیس 
اتحادیه صنف قنادان تهران با بیان اینکه شیرینی های  
مخصوص عید پیش  از شیوع ویروس کرونا و دو ماه 
مانده به عید تهیه شــده بودند، گفت: شیرینی های 
شب عید مشکلی از نظر سالمت ندارند اما اگر مشتریان 
حساسیت بیشتری دارند می توانند شیرینی خشک 
را داخل فر و مایکرویو تحت حــرارت قرار دهند. وی 
تصریح کرد: در مورد شیرینی خشک باید گفت که تمام 
فرآوری ها قبل از قرارگیری در فر انجام می شود  و  بعد 
از آن شیرینی ها در فر تحت حرارت قرار می گیرند. در 
مورد شیرینی تر نیز باید گفت که خامه این شیرینی ها 
استاندارد بوده و از کارخانجات معتبر تهیه می شود. 
همچنین موقع افزودن خامه نیز افراد  حتما از دستکش 

استفاده می کنند و محیط نیز ضدعفونی شده است.

از زمان ورود بیماری کرونا به 
کشور بیشترین خسارت به 
صنعت گردشگری وارد شده 
است. لغو ســفرها، کنسلی 
پروازها و تورها، بسته شدن 
اماکن گردشگری و ســیاحتی و.... از مواردی است که 
خسارت صنعت گردشــگری را تا به امروز به ۴۰ هزار 

میلیارد تومان رسانده است. 
گردشــگری ازجمله بخش های آســیب پذیر اقتصاد 
ایران و کشــورهای مختلف پس از شیوع ویروس کرونا 
بوده است. برای برآورد میزان آسیب پذیری این بخش 
از شــیوع ویروس کرونا اســتناد به دو آمار گردشگران 
داخلی و خارجی می تواند تا حدودی رقم آســیب این 

بخش را مشــخص کند. در بخش گردشگری داخلی، 
بررســی داده های آماری گزارش اخیر مرکز آمار ایران 
نشان می دهد طی بهار ســال ۱۳۹۸ حدود ۶۶ درصد 
از خانوارهای ایرانی به مسافرت رفته و در مجموع ۱۰۲ 
میلیون سفر در این مدت انجام شــده است. طبق این 
آمار، گردشگران داخلی ایران در سه ماهه بهار نزدیک به 
۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد در این بخش هزینه کرده اند که 
اگر ویروس کرونا تا پایان بهار ادامه داشته باشد، به نظر 
می رسد گردشگری ایران کل یا بیش از ۹۰ درصد این 

درآمد را از دست خواهد داد. 
اما از ســوی دیگر، در بخش گردشــگران خارجی نیز 
داده های آماری وزارت گردشگری نشان می دهد طی 
اسفند و سه ماهه بهار ۱۳۹۷، ایران میزبان دو میلیون 
و ۱۰۶ هزار گردشگر خارجی بوده که این تعداد معادل 
۲۷ درصد کل گردشگران خارجی ساالنه ایران در همان 
سال است. اگر کل درآمد حاصل از گردشگران خارجی 

طی سال گذشته را ۸/۱۱ میلیارد دالر در نظر بگیریم؛ 
۲۷ درصد آن نزدیک به ۳ میلیارد دالر اســت که قطعا 
گردشــگری ایران این درآمد را از دست خواهد داد. بر 
این اساس با فرض ماندگاری ویروس کرونا تا پایان بهار 
۱۳۹۹، گردشگری ایران زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی 
)۱۳ هزار میلیارد تومان از گردشگری داخلی و ۲۷ هزار 
میلیارد تومان از گردشگری خارجی )با فرض میانگین 

قیمت دالر سال ۹۷( را متحمل خواهد شد.
در گزارشــی دیگر دفتر امور اقتصادی و سیاست های 
تجاری وزارت صنعــت  معدن و تجــارت آثار ویروس 
کرونا بر کسب و کار ۲۲ رســته صنفی را بررسی کرد 
که در آن کاهش تقاضــا از ۱۰۰ درصد تــا ۳۵ درصد 
مشــاهده می شــود. در گزارش دفتر امور اقتصادی و 
سیاســت های تجاری وزارت صنعت  معدن و تجارت، 
میزان کاهش تقاضا از زمان شــیوع کرونا در کشــور 
برای رســته های خدمات گردشــگری و باشگاه های 

ورزشــی ۱۰۰ درصد، تاالرهای پذیرایی، فست فود و 
لبنیات فروشی سنتی ۹۰ درصد و آرایشگران زنانه ۸۵ 
درصد عنوان شده است.برپایه این گزارش، رسته های 
آجیل و خشکبار و رســتوران داران با کاهش تقاضای 
۸۰ درصدی، چلوکبابی ها کاهش تقاضای ۷۵ درصدی، 
پوشاک، شیرینی، شــکالت و لوازم خانگی کاهش ۷۰ 
درصدی و گل و گیاه فروشــی، مبلمان و دکوراسیون 
منزل کاهش ۶۰ درصدی مواجه شدند.همچنین کاهش 
تقاضا برای رسته های کابینت، خدمات فنی )تعمیرات و 
تاسیسات(، کیف و کفش، آرایشگران مردانه و خیاطان 
هر یک از ۵۰ درصد، خشکشویی ها ۴۵ درصد و تاکسی 
سرویس ها ۳۵ درصد عنوان شــده است. این در حالی 
است که شورای جهانی گردشگری هم اعالم کرده است 
که شــیوع ویروس کرونا ۵۰ میلیون فرصت شغلی در 
بخش سفر و گردشگری در ســطح جهان را در معرض 

خطر قرار خواهد داد.

ویروس كرونا گلوی صعنت گردشگری ایران را همچنان می فشارد

گردشگری ایران در قرنطینه
زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی گردشگری از ویروس كرونا

گروه اقتصاد ایران
News kasbokar@gmail.com

کرونا تقاضای اصناف را چقدر کاهش داده است؟

تبعات اقدامات نظام بانکی در مواقع اضطرار
علی احمدی، کارشناس حوزه اقتصادی

برای جبران خسارات وارد شده به کسب و کارها و مشاغل در شرایطی که کرونا موجب ضرر و زیان بسیار زیادی شده است باید در ابتدا باید مشخص شود که چه میزان و چه فعالیت هایی در پی شیوع این ویروس متضرر شده اند تا از آن ها حمایت های مالی 
صورت بگیرد. این در حالی است که همواره در شناسایی این موارد در مواقع بحرانی مشکالتی ایجاد می شود و به دلیل نبود بانک اطالعاتی جامع و کامل درگیر مشکالت و حاشیه هایی غیر از اصل موضوع شده ایم. کاهش نرخ بهره بانکی در مواقعی که 
بحران کسب و کارهای را تهدید کرده و شاهد  خسارات روزانه به آنها هستیم می تواند کمک خوبی باشد. کاهش اضطراری و موقت نرخ بهره بانکی به کسب و کارهای کرونا زده به شرط شناسایی دقیق و درست آنها راه نجات برای خروج از بحران خواهد 

شد. البته این کاهش نرخ بهره بانکی باید به صورت موقت و در شرایط اضطرار اجرایی شود در غیر این صورت نمی توان شرایط اقتصادی متاثر از آن را کنترل کرد. 
نمی توان این موضوع را برای عموم اجرایی کرد چراکه نظام بانکی نمی تواند از عواقب احتمالی آن موفق خارج شود. به هر حال تبعات اجرای این طرح زیاد است و اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند درست است که کسب و کارهای بحران زده به سمت استقراض 
از بانک ها خواهند آمد اما دولت و نظام بانکی باید نتایج آن را کنترل کند. چین به عنوان یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان برای جلوگیری از افزایش خسارت به کسب و کارها و اقتصاد خود اقدام به کاهش نرخ بهره کرد. بانک مرکزی چین با نگرانی 
از لطمه دیدن اقتصاد این کشور از ویروس کرونا، نرخ بهره اصلی خود را کاهش داد. بانک مرکزی نرخ بهره وام های یک ساله را از ۴.۱۵ درصد به ۴.۰۵ درصد و نرخ بهره وام های ۵ ساله را از ۴.۸۰ به ۴.۷۵ درصد کاهش داد. نرخ بهره اصلی نرخی است که 
بانک ها با آن به ارزشمندترین مشتریان اعتباری خود وام می دهند.  بنابریان شاید بتوان دراین برهه زمانی به مدت محدود برای حمایت از کسب وکارها این اقدام را انجام داد. البته باید به این نکته اشاره کرد که نرخ رشد اقتصادی چین به هیچ عنوان با ایران 

قابل مقایسه نیست و مقامات چین برای اجرای این طرح کوچکترین تردیدی نداشته اند اما افزایش نرخ تورم مهم ترین نتیجه منفی اجرای این اقدام خواهد بود. 

دورنمای تاریک صنعت گردشگری ایران
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ایران

گردشگری یکی از صنایع باارزش و مهم در تمام جهان است که متاسفانه با شیوع ویروس کرونا و همه گیری آن در تمام جهان فرصت هایی را که می توانستیم از این صنعت درآمدزایی داشته باشیم را تحت تاثیر قرار داد. با توجه به اینکه ایام نوروز مهم 
ترین و اصلی ترین زمان مسافرت های داخلی و خارجی مردم است و به دلیل لغو تمام برنامه های سیاحتی و گردشگری مردم باید در خانه بمانند این صنعت خسارات میلیاردی را متوجه خود دیده است. ضرر و زیان های بسیار باالیی تا به امروز متوجه 
تمامی امکان سیاحتی و گردشگری و هم چنین تورها و آژانس های فروش بلیط و رزرو مختل شده است. چه گردشگری داخلی و چه گردشگری خارجی در ایران با توجه به اینکه به ایام نوروز نزدیک هستیم، به شدت آسیب می بیند و دولت باید تدابیری 
اتخاذ کند تا جلوی افزایش زیان را بگیرد یا اینکه بخشی از این خسارت ها را جبران کند. امیدواریم این شرایط طوالنی تر نشود وگرنه شاهد تعدیل نیروی بیشتری در این صنعت خواهیم بود چراکه بخش خصوصی در این صنعت دچار خسارت بسیار 
زیادی می شود. صنعت گردشگری کشور با چشم انداز تعطیالت نوروزی پررونق پیش می رفت تا ضررهای سال گذشته را جبران کنند. اما حاال هم زمان با تعطیلی گردشگری خارجی، بسیاری از شهروندان نیز با توجه به توصیه های بهداشتی سفرهای 
نوروزی خود را لغو کرده اند، و این به معنای دورنمای تاریکی برای این صنعت است. البته در حال حاضر سهمگین تر از ضربات سنگینی که به اقتصاد گردشگری وارد شده است، آسیبی است که به فضای روانی زده شده و این موضوع مقوله ای جهانی 

است که تنها، گریبان ایران را نگرفته است. از همین رو برنامه ریزان حوزه فرهنگی بعد از عبور از بحران برای رفع تشویش عمومی و کاهش فشار روحی و روانی در فکر تزریق راهکارهای شادی و نشاط  به جامعه باشند.

در پی شیوع ویروس كرونا؛

کلیه ضوابط بهداشتی در شیرینی فروشی ها رعایت می شود

تکلیف جدید تولیدکنندگان و اصناف در ایام پیش رو

كمبودی در عرضه دام و گوشت قرمز نداریم

فعالیت قصابی ها در ایام عید
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طرح های توسعۀ فوالد مباركه باید زیر چتر حمایتی 
قرار گیرد

دکتــر رضا رحمانــی وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت، بــر  اهمیــت 
صنعت فوالد در توســعۀ اقتصادی 
 کشــور و صــادرات تأکیــد کرد.

 صنعت فوالد کشــور تا بــه امروز 
توانســته در شــرایط تحریــم، 
گام هایی اساســی در زمینۀ ارتقای 
ســطح تولید و صادرات بــردارد. 
شــاید علت اصلی این که دشــمن 
نام صنعت فــوالد و تولیدکنندگان 
بزرگ فوالدی کشور را در فهرست 
تحریم قرار داده است همین قابلیت 
بســیار زیاد تولید و ارزآوری برای کشور باشد. طی ســال های گذشته، 
ایران با برنامه ریزی دقیق و فشــرده در راســتای تولید و صــادرات انواع 
محصوالت فوالدی گام برداشته و شــرایط را به گونه ای پیش برده است 
 که اکنون توانســته از رتبه های بسیار مناســب جهانی برخوردار باشد.

طبق آمارهای رسمی سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی 
ایران، تولید فوالد کشــور به بیــش از دو میلیون تن در ماه رســیده و بر 
این اســاس، می توان پیش بینی کرد امســال رقم تولید به هدف گذاری 
تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، یعنی 27 تا 28 میلیون 
تن در ســال برســد؛ ضمن اینکه در کنار آن، انتظار داریــم تولید فوالد 
 نسبت به ســال های گذشــته رشــد 7 تا 10 درصدی داشــته باشد.
نکتۀ حائز اهمیت آن اســت کــه در نیمۀ اول امســال، بنگاه های بزرگ 
فوالدی 6 تا 7 درصد رشــد داشــته اند و آمارهای مرتبط با تولید آن ها 
نیز موجود اســت. در حالت کلی نیز وضعیت تولید روبه رشــد اســت و 
مــا در چند ماه آینــده بیش از 5 میلیــون تن ظرفیــت جدید فوالدی 
بــه بهره بــرداری خواهیــم رســاند کــه براســاس آن، امیدواریــم 
 ظرفیــت تولیــد فوالد نیــز بــه میــزان قابل توجهــی افزایــش یابد.

در کنار تولید و صادرات انواع محصوالت فوالدی، سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو( و مجتمع صنعتی فوالد مبارکه، عالوه 
بر این که تأمین حداکثری بازار داخل و واحدهای مصرف کنندۀ داخلی را 
رســالتی برای خود قلمداد می کنند، برنامه ریزی های بسیار خوبی انجام 
داده اند تا بتوانند به هر میزانی که در توانشــان است، محصوالت فوالدی 
موردنیاز بازار را تأمین کنند. این در حالی است که امسال، در شرایطی که 
تحریم ها سخت تر شده، تولید در این مجتمع صنعتی به شدت افزایش یافته 
 و این خود نوید بسیار امیدبخشــی برای صنایع پایین دستی کشور است.

نکتۀ درخــور توجه در این میان آن اســت کــه به موازات رشــد و رونق 
تولید در مجتمــع صنعتی فــوالد مبارکه، این تولیدکننــدۀ صاحب نام 
ایرانی تالش کــرده بســیاری از محصوالتــی را که تاکنون در کشــور 
تولید نمی شــده اند تولید کند و کشور را از وابســتگی به خارج از کشور 
رها ســازد؛ مجتمــع صنعتی فــوالد مبارکــه اکنــون گام در راه تولید 
محصوالتی نهــاده که موردنیــاز صنایعی همچون نفــت و گاز و خودرو 
اســت و این خود موفقیتی بزرگ برای صنعت فوالد کشــور به شــمار 
می آید، چراکه عالوه بر رونق تولید و صــادرات، از صرف هزینه های ارزی 
 جلوگیری و بســیاری از نیازهای کشــور نیز در داخل رفع شــده است.

آنچه در این میان نباید از نظر دور داشــت حمایت های فوالد مبارکه در 
بهره برداری و تداوم تولید شرکت های زیرمجموعۀ خود است؛ این مجتمع 
صنعتی، به گواه آمارها، تأمین حداکثری بازار داخل را رسالت خود می داند 
و در این زمینه برنامه ریزی ها و سیاســت گذاری های کارشناسی شــده 
و هوشــمندانه ای را در حوزۀ تأمین و تولید زنجیرۀ فــوالد صورت داده 
اســت؛ به نحوی که اکنون به جرئت می توان گفت فوالد مبارکه در مسیر 
رونق تولیــد و افزایش صادرات گام هــای مثبتی برداشــته و طرح های 
 توســعۀ مهمی را بر اســاس زنجیرۀ تأمیــن خود، اجرایی کرده اســت.

نکتۀ مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که مجتمع به موازات 
نگاه به بازارهای هدف صادراتی خود، تالش می کند تا با تکمیل حلقه های 
زنجیرۀ تولید، راه را برای ارزآوری بیشــتر برای کشــور باز کند؛ افزون بر 
این، به تأمین بازار داخلی نیز توجه بسیاری داشته و اکنون، بررسی  آمار 
و ارقام مســتند موجود نشــان می دهد بیشــتر محصوالتی که در گروه 
فوالد مبارکه و به طورکلــی در زیرمجموعه های ایمیــدرو در حال تولید 
اســت، پیش از این از محل واردات تأمین می شده و ارزبری بسیاری برای 
کشور در پی داشته است؛ اما اکنون این چرخه کامال برعکس شده، یعنی 
عالوه بر رونق رونــد ارزآوری در این مجتمع صنعتــی، چرخۀ ارزبری نیز 
 متوقف شده و مجموع شــرایط کامال به نفع اقتصاد و صنعت کشور است.

پیش از این، کشــور برای تأمین بســیاری از ورق های خــاص موردنیاز 
خود به واردات وابســتگی داشــته، اما اکنون شــرکت فوالد مبارکه، با 
اجــرای طرح هایی همچــون خط نــورد گــرم شماره 2 نشــان داده 
اســت که تأمیــن حداکثری بــازار داخــل و واحدهــای مصرف کنندۀ 
داخلی را رســالت خود می داند و ازایــن رو، برنامه ریزی هــای خوبی در 
این خصوص انجام داده اســت کــه بر مبنــای آن، تولیــد محصوالت 
 موردنیاز داخل را تا بیشــترین مقــدار ممکن در دســتور کار قرار دهد.

در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به  منظور حمایت از تولید 
داخلی، از اجرای چنین پروژه هایی اســتقبال می کنــد و تالش دارد تا از 
تولید داخل و اقدامات تولیدکنندگان به طور کامل حمایت کند؛ به همین 
دلیل به نظر می رسد احداث خط نورد گرم شمارۀ 2 فوالد مبارکه به عنوان 
یک پروژۀ مهم باید زیر چتر حمایتی قــرار گیرد؛ همان طور که هم اکنون 
 شــرکت ایمیدرو و فوالد مبارکه پیگیر مراحل انجام این پروژه هســتند.

تردیدی نیست که اجرای پروژۀ خط نورد گرم شمارۀ 2 در فوالد مبارکه 
می تواند بخش عمده ای از نیاز صنعت خودرو کشــور بــه ورق خودرو را 
برآورده سازد و با پشتیبانی فنی ویژۀ فوالد مبارکه، این طرح رو به پیشرفت 
است؛ ضمن این که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
نیز همراه با فوالد مبارکه از توسعۀ مجموعه های فوالد سفیددشت و ورق 
خودرو حمایت کرده اند تا در نهایت، بتوانند بر اســاس برنامه ریزی های 
انجام شده، تولید گریدهای جدید در این مجموعه را هم به ثمر برسانند. بر 
اساس پیش بینی وزارت صنعت، مصرف ورق خودرو روندی افزایشی دارد؛ 
چراکه نیاز صنعت خودرو روزبه روز در حال افزایش اســت و این شرکت 
 نیز خوشبختانه در تولید گریدهای موردنیاز صنعت خودرو پیشتاز است.

به هرحال، توســعۀ کمی و کیفی ورق خودرو، برای بخش صنعت کشور 
نقطۀ قوت به شــمار می رود؛ به خصوص این که هم جواری شرکت فوالد 
مبارکه با شرکت فوالد سفیددشــت، منجر به تعریف و اجرای طرح های 
توســعۀ مشــترک برای هر دو این پلنت ها خواهد شــد و خوشبختانه 
امکانات فنــی، ظرفیت فیزیکــی، مواد اولیــه و نیاز مصرفی بــازار این 
 امکان را در فوالد سفیددشــت و ورق خودرو مهیا کرده تــا به اهداف از 

پیش تعیین شده برسیم.

خبر

در حالی کــه وزیر ارتباطات از ارائه تســهیالت 
کم بهره برای جلوگیری از تعدیل نیرو کســب 
وکارهای اینترنتی خبر داد، اما شواهد نشان می 
دهد که این تسهیالت فقط به ۳ گروه استارتاپی 
تعلق می گیرد. محمدجــواد آذری جهرمی در 
توئیتر نوشت: به کســب و کارهای اینترنتی که 
با شــیوع کرونا، دچار رکود شــده و مجبور به 
تعدیل نیرو شده اند، وام کم بهره تامین نقدینگی 
پرداخت می شــود. وی گفت: از پول وجوه اداره 
شــده وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری به این 
شرکت ها وام کم بهره تأمین نقدینگی پرداخت 
می کنیم تا تعدیل نیرو متوقف شود. شرکت های 
بیمه و مالیات هم تسهیالتی برای این شرکت ها 

لحاظ کردند.

جزئیات تسهیالت اضطراری نوآفرین
بررسی ها نشان می دهد که تسهیالت اعالم شده 
از سوی وزیر ارتباطات تحت عنوان »تسهیالت 
اضطراری نوآفرین« به کسب و کارهای اینترنتی 
تعلق می گیرد. در جزئیات این طرح آمده است: 
»باتوجه به مشــکالت پیش آمده برای برخی از 
کسب و کارهای نوین در اثر شیوع بیماری کرونا، 
با همکاری و مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به 
پرداخت تســهیالت اضطراری به کارآفرینان و 

فن آفرینان این دسته از فعالیت ها خواهد شد.
این تسهیالت به کسب و کارهایی که در سامانه 
ایران نوآفرین ثبت نام کرده و اطالعات فعالیت 
خود را در آن درج کرده اند، پرداخت می شــود. 
تسهیالت مذکور به منظور حفظ میزان اشتغال 
فعلی، کمک به ادامه فعالیت کسب و کارها و گذر 
از وضعیت پیش آمده با کارمزد 5 درصد و تنفس 
تا شهریورماه و تسویه تا پایان سال 1۳۹۹ است.

لذا کســب و کارهای آســیب دیده، باید تعداد 
کارکنان فعلی خود را به همراه اطالعات فعالیتی 
در ســامانه نوآفرین اعالم و درخواست خود به 
همراه تعهد عدم تعدیل نیروی کار را ثبت کنند. 
این سامانه پس از بررسی موارد اعالمی و تطبیق 
آن با اطالعات مندرج در سایر سامانه ها از جمله 
سامانه تامین اجتماعی، نسبت به تایید موارد و 

محاسبه پرداخت حداقل حقوق به تعداد کارکنان 
کسب و کار اقدام می کند. تسهیالت در پایان هر 
ماه و پس از ارسال مســتندات حقوق پرداختی 
توسط کسب و کار، به شرط عدم تعدیل نیروی 
کار برای یک دوره سه ماهه قابل پرداخت خواهد 
بود و اطالعــات آن )از جمله؛ نام کســب و کار 
دریافت کننده، تعداد اشتغال و میزان تسهیالت( 
در سامانه ایران نوآفرین با شفافیت کامل اعالم 
خواهد شد. مطابق با شرایط درنظر گرفته شده، 
صندوق نوآوری و شکوفایی با تخصیص مبلغ ۳0 
میلیارد تومان در این طرح مشارکت کرده است.

ارائه تسهیالت تنها به ۳ دسته فعالیت 
استارتاپی

این درحالی اســت که بــه نظر می رســد این 
تسهیالت محدود به ۳ دســته خدمت است که 
شامل کسب و کارهای اینترنتی تحویل غذا، ارائه 
خدمات در محل و فروش بلیط و تور گردشگری 
می شود و در هر سه حوزه، تعداد بازیگران نسبت 
به سایر کسب و کارهایی که این روزها با بحران 
مواجه هستند، بسیار محدود است. در این راستا 
امیر ناظمی رئیس ســازمان فناوری اطالعات 
که طرح نوآفریــن در مجموعه تحــت امر وی 
ایجاد شده اســت، در توئیتر نوشت: کرونا نفس 

استارت آپ ها را گرفته است.
وی با بیان اینکه منابع و اجازه های قانونی ما هم 
محدود است، گفت: در حوزه های آسیب پذیرتر 
۳ ماه حقوق را به صورت وام کم بهره می دهیم. 
معــاون وزیــر ارتباطات بــا بیــان اینکه ثبت 
درخواســت از طریق مراجعه به ســایت ایران 
نوآفریــن ممکن اســت، تاکید کــرد: منابع ما 
کم است، اما شفاف و مســئولیت پذیر هستیم. 
انتخاب با معیارهای کمی اســت و مشخصات 
گیرندگان هم منتشر می شــود. در همین حال 
سعید روشــنی مشــاور نوآوری رئیس سازمان 
فنــاور اطالعات و مجــری طــرح نوآفرین نیز 
در پاســخ به انتقاد کاربران از ایــن محدودیت 
تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده در توئیتر 
 نوشــت: امیدواریم به زودی حوزه های بیشتری

 را پوشش دهیم.

شــرکت آمازون آمریکا اعالم کرد قصد دارد با 
توجه به افزایش تقاضا برای خریدهای اینترنتی 
صد هزار نفــر کارمند به بخش انبــار و تحویل 
کاالی خود اضافه کند. شــرکت خرده فروشی 
اینترنتی آمازون آمریکا طــی بیانیه ای از برنامه 
خود برای استخدام صد هزار نفر کارمند خبر داد. 
دلیل این تصمیم افزایش تقاضا برای خریدهای 
اینترنتی پس از شــیوع ویروس کرونا در جهان 

عنوان شده است.
با توجه به آنکه به دلیل شــیوع ویروس کرونا و 
ترس مردم، برخی کشورها به خصوص آمریکا از 
کمبود عرضه مواد اساسی، قفسه فروشگاه ها در 
پی هجوم مردم خالی شده است، شرکت آمازون 
در تالش است تا با اضافه کردن کارگر به بخش 
انبار و تحویل خود حضور گســترده تری در این 

بحران داشته باشد.
ســوپرمارکت های زنجیره ای آمریکایی هم به 
سمت استخدام بیشــتر نیرو برای پاسخگویی 
به سفارشــات اینترنتی رفته اند. در واقع کسانی 
به سمت اســتخدام برای شــرکت هایی نظیر 
آمازون خواهند رفت که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا از کار خود در رستوران ها و یا شرکت های 
مسافرتی بیکار شــده اند. در بیانیه آمازون آمده 
است ما خواستار آن هستیم که این افراد بدانند، 
ما از آنها در تیــم خود تا زمانی که شــرایط به 
حالت عادی بازگــردد، اســتقبال می کنیم. از 
طرف دیگر کارفرمایان سابق آنها هم می توانند 
 مجدداً پس از فروکــش کردن بحــران آنها را 

به کار گیرند.
جای دوری نرویم. در همیــن ایران خودمان دو 
فروشگاه اینترنتی مشــهور نیز برای جذب نیرو 
آســتین ها را باال زده اند. شرکت okala )فروش 
اینترنتی افق کوروش (جهت تکمیل کادر خود 
در اســتان تهران از جوانان مســتعد و با انگیزه 
برای فعالیت در فروشــگاههای خود دعوت به 
همکاری کرده است. همه اینها در حالی است که 
کرونا نیروهای یک سری از استارتاپ ها را بیکار 
کرده اما گویی فروشگاه های اینترنتی رشدی را 
تجربه کرده اند که روزی برای آن تالش فراوانی 

می کردند. 

خرید در بستر مجازی
این در حالی است که دولتمردان نیز برای افزایش 
فروش های اینترنتی به کمک فروشــگاه های 
آنالین آمده اند. رئیس ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان  جنوبی گفت: در شرایط امروز 
کشور، فروشگاه های اینترنتی از حداکثر ظرفیت 
خود در ارائه خدمت به شهروندان استفاده کنند. 
داود شهرکی در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی  
با مدیران فروشگاه های اینترنتی گفت: شرکت ها 
و فروشگاه های اینترنتی دارای مجوز، با توجه به 
شرایط موجود حداکثر ظرفیت خود را در توزیع 
کاالهای اساسی و کاالهای مورد نیاز مردم در این 
ایام بکار گیرند تا مردم کمترین تردد را در سطح 
شهر داشته باشند.وی افزود: با توجه به شرایط 
کنونی و به منظور جلوگیری از شــیوع بیش تر 
ویروس کرونا یکی از راه های کنترل این موضوع، 
به حداقل رساندن ترددهای غیرضرور شهروندان 
برای تامین مایحتاج خود در حوزه های کاالیی 
و خدماتی در سطح شــهر با استفاده از ظرفیت 
خریدهای اینترنتی و تحویل کاال در درب منازل 
است که فروشگاه های اینترنتی می توانند به این 
مهم کمک شایانی کنند. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان  جنوبی بیــان کرد: 
اتحادیه ها و اصناف مرتبط و به ویژه فروشگاه های 
بزرگ و سوپرمارکت ها برای مشارکت در این مهم 
می توانند از ظرفیت فروشگاه های اینترنتی دارای 
مجوز استفاده کنند و کاالهای خود را از طریق 
این شرکت ها به مردم عرضه و بخشی از کاهش 

فروش ایام پایانی سال خود را جبران کنند.
شهرکی با بیان اینکه مجوز شرکت هایی که در 
این ایام به پایان رســیده تا پایان اردیبهشت ماه 
۹۹ معتبــر خواهــد بــود، خاطرنشــان کرد: 
شــرکت هایی در این عرصه موفق تــر خواهند 
بود که در شــرایط ســخت خدمات مناسب و 
با کیفیت تری بــه مردم ارائه کننــد.وی افزود: 
کاالهای اساســی تنظیم بــازار از جمله برنج، 
شکر، گوشــت و میوه نیز از طریق مباشرین یا 
مستقیم در اختیار این فروشگاه ها قرار می گیرد 
 تا بتواننــد راحت تر به دســت مصرف کنندگان 

برسانند.
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دقیقا امروز روزی است که باید به 
جای ریال، دالر در جیب بگذاریم 
و برای خرید یک کیلــو پیاز به 
میوه فروشی برویم؛ آن هم نه یک 
دالر، که در حال حاضر پیاز بیشتر 
از یک دالر قیمت دارد. برای خرید یــک کیلو پیاز باید دالری 
خرج کرد تا ریالی! دالالن با سوءاستفاده از کرونا و نبود نظارت 
دائمی دولت بر بازار قیمت پیاز را به 18000 تومان رساندند. این 
در حالی است که دو هفته پیش بود که همین پیاز به کیلویی 
10 تا 11 هزارتومان رسیده و در مغازه های سطح شهر کیلویی 
11 تا 12 هزارتومان عرضه می شد و جواد باقری، عضو اتحادیه 
فروشندگان میوه و سبزی گفت: تا 5 روز آینده قیمت کاهش 
می یابد. وعده همانا و افزایش نجومی قیمت پیاز همانا! پیاز را 
فراموش کنیم و سری به فروشگاه های زنجیره ای بزنیم که این 
روزها با هجوم مردم روبه رو شده اند. در این رابطه با مدیرعامل 
یکی از فروشــگاه های زنجیره ای تماس گرفتیم که در پاسخ 
گفت: »در چند روز اخیر با هجمه ای روبه رو شدیم که در طول 
امسال بی سابقه بود؛ به طوری که مردم ولع زیادی برای خرید 
داشتند.« این فرد که خواست نامش فاش نشود افزود: »اعالم 
خبر ورود کرونا به کشور مصادف بود با هجوم مردم به فروشگاه ما 
و به نوعی مردم به دنبال آن بودند که کاالهای اساسی را ذخیره 
کنند.«فراموش نکنیم که نبود نظارت بر بازار شــب عید باعث 
شده خیلی از اقالم کاالهای اساسی و به ویژه اقالم بهداشتی که 
این روزها مردم نیاز جدی به آن دارند سر به فلک بکشد و بازارها 

به محلی برای جوالالن دالالن تبدیل شده اند. 

در  اساســی  کاالهــای  کمبــود 
سوپرمارکت های آنالین

کافی است سری به فروشگاه های اینترنتی بزرگ و معروف 
بزنید. در اغلب آنها کاالهای پروتئینی مثل مرغ،  گوشــت، 

ماهی و حتی سوســیس و کالباس موجود نیســت. حتی 
در برخی از این ســوپرمارکت های آنالیــن  کاالهایی مثل 
برنج و روغن هم موجود نیســت و دلیل این موضوع خرید 
بیش از اندازه مردم است. مسئول  پشــتیبانی یکی از این 
ســوپرمارکت ها  می گوید:  »هرســال در اسفند ماه خرید 
کاال های  شوینده، دستمال کاغذی و... طبیعی بود، اما خرید 
اقالمی مانند برنج و روغن آن هم برای سه ماه غیرطبیعی 
 است. حجم ســفارش کاالهایی مثل مرغ، گوشت و ماهی 
هم افزایش زیادی داشــته و موجودی فروشگاه ما به  پایان 
رسیده اســت. این افزایش خرید مردم برای خودمان هم 
جای تعجب داشت و  اصال پیش بینی نمی کردیم بخواهند 
به اندازه ســه ماه مصرف خود خرید کنند.« به فروشــگاه 
اینترنتی دیگری مراجعه می  کنم، این سوپرمارکت آنالین 
هم مثل اغلب هم صنفان خود کاالهای خوراکی اساسی مثل 
روغن،  برنج، گوشت و مرغ و ماهی را موجود ندارد. با پشتیبانی 
تماس می گیرم و زمان موجود شدن کاالها را می  پرسم که 
جوابی جز هیچ چیز مشخص نیست را می شنوم. پشتیبانی 
این سوپرمارکت با اکراه به سواالتم  پاسخ می دهد و می گوید: 

»آنقدر مردم بیش از نیاز خود خرید کرده اند که انبار خالی 
شــده اســت. چون برای  این وضع آمادگی نداشتیم هنوز 
نتوانستیم موجودی مان را افزایش دهیم  و مشخص نیست 

چه زمانی  این اتفاق رخ می دهد.« 

اختالل در ارسال سفارش های مشتریان مجازی
کمبود کاال و خالی شدن انبار سوپرمارکت های آنالین تنها 
مشکل این روزهای این کسب وکار اینترنتی  نیست. دو سه 
روزی می شود که این فروشــگاه های آنالین با اختالل در 
ارسال مواجه هستند. حتی برخی از  این سوپرمارکت ها ثبت 
سفارش هم انجام نمی دهند و سفارش نمی گیرند. مسئول 
روابط عمومی یکی از  سوپرمارکت های بزرگ آنالین درباره 
اینکه چرا مشتریان نمی توانند سفارش خود را ثبت کنند 
 توضیح می دهد: »حجم سفارش از فروشگاه ما طی یک هفته 
اخیر افزایش 70  درصدی داشت و می توان  گفت نسبت به 
همین موقع در سال گذشته چهار برابر بیشتر شده است. او 
همچنین می گوید: از آنجایی که هر روز هم درحال معاینه 
 همکاران مان هستیم و به افرادی که کوچک ترین عالیم را 

داشته باشند اجازه ورود نمی دهیم با  مشکل کمبود نیرو 
مواجه شده ایم. همین موضوع باعث شده برای ارسال کاالها 
با مشکل روبه رو شویم و  موقتا نتوانیم ثبت سفارش ها را انجام 
دهیم. البته تأکید می کنم که موقتا و سعی داریم با تالش 
زیاد  مشکالت را برطرف کرده و کاالهای مورد نیاز مردم را به 
دست شان برسانیم، چون وظیفه داریم جلوی خروج  مردم 
از خانه هایشان را بگیریم و کاالها را با رعایت اصول بهداشتی 
به دست آنها برسانیم.  در حال حاضر عالوه بر کمبود کاال با 
مشکل ارسال هم دست و پنجه نرم می کنیم. تعداد پیک هایی 
که  داریم در شرایط فعلی پاسخگوی سفارش ها نیستند و 
همین باعث شده سفارش ها دیرتر به دست مشتریان  برسد.« 
اختالل در ارســال کاالها گریبان همه سوپرمارکت های 
اینترنتی را گرفته است. آنها حتی اگر هم  موجودی انبارهای 
خود را تکمیل کنند برای ارسال با دردسرهای زیادی مواجه 
هستند. افزایش سفارش ها و  بی رغبتی برخی از پیک ها و 
رانندگان برای کار کردن در شرایط نگران کننده این روزها 
باعث ایجاد اختالل  در ارسال سفارش ها به مشتریان مجازی 

شده است. 
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رانت و فساد در نظارت بر بازار
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

در باب نبود نظارت بر بازار مساله کامال مشخص است و همه مشکل اصلی را می دانند. در بسیاری مواقع ما اصال نمی دانیم مساله چیست. آنگاه که نمی دانیم مساله چیست پیدا کردن راهکار بسیار سخت است. در حال حاضر 
مساله مشخص است. مساله مشخصا این است که در مواقع بحرانی قیمت کاالهای اساسی دستخوش طمع کاری و یا فساد و رانت می شود. وقتی مساله مشخص است راهکار دادن به آن معنادار نیست زیرا راهکار نیز مشخص است. 
برای هر کدام از این مسائل ازجمله رانت و طمع کاری قانون مشخص کرده که مجازات آن چیست. رانت از هر نوعی باشد ازجمله رانت اطالعات، رانت نفوذ و رانت فساد را باید حذف کنند. از طرف دیگر اگر بحث طمع کاری است 
مشخصا احتکار، مسدود کردن مسیرهای اصلی توزیع، افزودن قیمت، ایجاد تقاضاهای کاذب و گسترش تعداد دالالن در زنجیره داللی است که همه اینها با هم باعث می شود قیمت کاالیی که به دست مصرف کننده می رسد بسیار 
باال رود. برای این موارد مشخصا هم قانون برای آن راهکار گذاشته و هم از نظر علمی برای آن راهکار داریم و این راهکار را همه کسانی که در این سیستم کار کرده اند، بلدند. پیشنهاد من این است که اگر دولت و مجمع حاکمیت، 
قسمت اصلی حوزه اقتصاد، رانت، نفوذ و درحقیقت کنار آمدن با کسانی که ممکن است خرده نفوذی زیادی داشته باشند را کنار بگذارد و برخورد قاطع کند قطعا می تواند در حوزه طمع کاری کنترل کند. یعنی سوال اصلی این 
است که تاکنون کدام یک از آقایانی که طمع کاری کردند و این گونه مسائل اصلی کاالی اساسی را در حقیقت با مشکل مواجه کردند با برخوردهای جدی و معنی دار قانونی مواجه شدند؟ تقریبا می شود گفت که چنین برخوردی 
وجود ندارد؛ یعنی این افراد را می گیرند؛ اما به هر علت دوباره آزاد می شوند زیرا مراجع قانونی به هر شیوه ممکن با آنها کنار می آیند و اتفاقا در بسیاری مواقع برای این افراد مشکل پیش نمی آید بلکه مشکل برای مِن کارشناس 
پیش می آید که چیزی در این باب می گویم و بعد مرا مواخذه می کنند که شما مستندی مبنی بر حرف تان ندارید و به همین دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی کرده اید، تهمت زده اید و مستندات نداشته اید و عمال با 

این کار خیلی مساله را پیچیده کرده اند. بخش اول مساله اساسا نفوذ است و بخش دوم آن طمع کاری.

پرداخت وام ۲ میلیونی به رانندگان تاکسی های اینترنتی و خدمات دهندگان آنالین
پروژه »کنار همیم« سرویس تامین سرمایه جمعی مهربانه با هدف اعطای وام قرض الحسنه ضروری شب عید به کارگران روزمزدی که درآمد آنها در آستانه نوروز، به شدت کاهش یافته 
است، راه اندازی شد. منابع مالی این کمپین به صورت داوطلبانه از سوی افراد و شرکت ها تامین می شود و طبق مذاکرات صورت گرفته صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری نیز 

قرار است با نظارت کمپین »کنارهمیم« به کسب وکارهای آنالینی که نیروهای انسانی آنها بر اثر گسترش کرونا با مشکالتی روبرو شدند، وام ۲ میلیون تومانی با بازپرداخت ۶ ماهه اعطا کند.
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