
با مجموعه تصمیماتی که درباره افزایش حقوق و همسان سازی پرداختی به بازنشسته ها 
اخذ شده است، متوسط افزایش حقوق آنها در سال جاری به ۳۰ درصد می رسد.به گزارش 
ایسنا، طی سال های گذشته حقوقی که برای بازنشسته ها پرداخت می شد، با نارضایتی آنها 
به دلیل پرداخت های پایین و عدم تناسب با شرایط موجود همراه بود تا این که در حدود سه 
سال اخیر دولت در راستای هماهنگی و همسان سازی حقوق بازنشسته ها، ساالنه بودجه ای 
را برای این موضوع در نظر می گیرد تا اختالف حقوقی بازنشسته ها تا حدی جبران شود.در 
حالی در سال جاری افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان و شاغالن در بودجه در نظر گرفته 
شد که دولت برای بازنشسته ها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هم به عنوان منابعی برای 
همسان سازی حقوق آنها پیش بینی کرد؛ رقمی که در مقایسه با سال گذشته که ۵۰۰۰ 

میلیارد تومان بود با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه شده است.

حقوق هیچ باز نشسته ای کمتر از ۲.۸ میلیون نیست
اما این که افزایش ۱۵ درصدی و ۱۰ هزار میلیارد تومانی که برای همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان در نظر گرفته شده، چگونه اعمال و چه تغییری در دریافتی آنها ایجاد خواهد 
شد، موضوعی است که بررسی آن نشــان می دهد که ابتدا حقوق ها تا ۱۵ درصد افزایش 
پیدا می کند تا هیچ بازنشسته ای کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی نداشته 
باشد. بعد از آن مابقی اعتبار مربوط به همسان سازی حقوق ها برای حقوق های باالی دو 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان توزیع می شود؛ به نحوی که به صورت پلکانی اعمال و حقوق های 
باالتر از رشد کمتری برخوردار می شــوند.طبق آنچه که پیش تر سازمان برنامه و بودجه 
 اعالم کرده بود که همسان سازی برای حقوق های پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به پایین 

اعمال خواهد شد.

میانگین رشد ۳۰ درصد شد
اما با پیش بینــی های انجــام شــده، میانگیــن افزایش حقــوق بازنشســته ها  به 
۳۰ درصــد می رســد، ایــن در حالی اســت کــه میانگین حقــوق بازنشســتگان 
 کشــوری از حــدود دو میلیــون و ۹۰۰ هــزار تومــان در ســال گذشــته 
به ســه میلیون و ۷۹۹ هزار تومان می رســد که بــا افزایش ۳۱ درصدی همراه اســت. 
همچنین میانگین حقوق بازنشســتگان لشگری از ســه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در 
سال گذشــته با افزایش ۳۰ درصدی به چهار میلیون و ۲۹۱ هزار تومان خواهد رسید.

در مجموع میانگین حقوق بازنشستگان لشگری و کشــوری از سه میلیون و ۱۰۰ هزار 
 تومان در سال ۱۳۹۸ با افزایش ۳۰.۵ درصدی به چهار میلیون و ۴۵ هزار تومان افزایش

می یابد.

توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان در ۲۰ گروه شغلی
ما توزیع حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی که برای همسان ســازی حقوق کارکنان در نظر گرفته 
شده به این نحو است که بین ۲۰ گروه شغلی توزیع می شــود. بر این اساس برای افرادی که در 
گروه های یک تا پنج قرار دارند از یک میلیون و ۱۳۵ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۹۴ هزار تومان به 
دریافتی شان اضافه خواهد شد. همچنین در گروه دوم که سطوح شش تا ۱۱ است از ۷۲۵ هزار تا 
۷۸۱ هزار تومان، برای گروه سوم در سطح ۱۲ تا ۱۶ نیز بیش از ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده 
است.برای افرادی که در گروه ۱۷ تا ۲۰ قرار دارند از ۹۰۰ هزار تا ۹۵۶ هزار تومان افزایش حقوق 
در نظر گرفته شده است. براین اساس این افزایش برای یک میلیون و ۳۱۱ هزار نفر پیش بینی 
شده است.طبق آنچه که نوبخت - رییس سازمان برنامه و بودجه- وعده داده است همسان سازی 

و افزایش حقوق بازنشسته ها از فروردین ماه سال جاری در حقوق های آنها اعمال خواهد شد.

در شرایطی یک مسئول بانکی مدعی اثرگذاری وام تسه بر تعداد معامالت مسکن شده که 
بررسی های میدانی نشان می دهد عمده زوج ها نه تنها از عهده اقساط ۳ تا بیش از ۴ میلیون 
تومانی این وام ها برنمی آیند، بلکه قادر به خرید ده ها برگه حدود ۵۰ هزار تومانی تسه هم 
نیستند.به گزارش ایسنا، به دنبال رشد قیمت مسکن که طی بیش از دو سال اخیر اتفاق 
افتاد از اواخر سال گذشته سقف وام خرید مسکن از طریق اوراق که پیش از آن ۱۲۰ میلیون 
تومان بود به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. بدین ترتیب زوجین تهرانی می توانند ۲۴۰ 
میلیون تومان وام بگیرند. به زوجهای ساکن در شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر ۲۰۰ میلیون 
تومان تعلق می گیرد و در شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر به زوجین متقاضی ۱۶۰ میلیون 
تومان تسهیالت پرداخت می شود. البته در تمام شهرها ۴۰ میلیون تومان از این رقم مربوط 
به وام جعاله است. نرخ سود این وام ۱۸ درصد و مدت بازپرداخت آن ۱۲ سال است. برای 
دریافت این وام در تهران باید به ازای هر ۵۰۰ هزار تومان یک برگه اوراق تست خریداری 

کرد که نرخ آن هم اکنون بین ۴۸ تا ۵۱ هزار تومان در نوسان است. یعنی زوجین تهرانی باید 
همین ابتدا ۴۸۰ برگه حدود ۵۰ هزار تومانی بخرند که حدود ۲۴ میلیون تومان می شود.

اثرگذاری وام ۲۴۰ میلیون تومانی در آینده مشخص می شود
برآورد این موضوع که آیا متقاضیان می توانند از طریق این وام خانه دار شوند یا نه، احتماالً 
در رشد تقاضای مصرفی بازار مسکن طی ماههای آینده مشخص می شود اما آنچه مشخص 

است اینکه اقساط ماهیانه این تسهیالت بزرگترین مانع پیش روی زوج هاست.

اقساط وام در تهران تا بیش از ۴ میلیون تومان
در شهر تهران اقساط این وام به صورت پلکانی از ماهانه ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان شروع 
و تا ۴ میلیون و ۲۲۱ هزار تومان در ســال دوازدهم می رسد. میزان سود پرداختی بعد از 

۱۲ سال حدود ۲۸۹ میلیون تومان است.متقاضیان شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر نیز باید 
ضمن خرید ۴۰۰ برگه حدود ۵۰ هزار تومانی که همین ابتدا باید خریداری کنند، ماهیانه ۳ 
میلیون و ۶۸۰ هزار تومان قسط بپردازند.در شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر هم زوجین باید 
۳۲۰ برگه حدود ۵۰ هزار تومانی تهیه کنند که حدود ۱۶ میلیون تومان می شود. اقساط 
ماهانه ۳ میلیون و ۱۴ هزار تومان در هر ماه خواهد بود.با وجود آنکه مدیر امور ابزارهای نوین 
مالی فرابورس گفته تسهیالت اوراق مسکن در شهرستانها کارآمد بوده است، بررسی ها نشان 
می دهد بخش قابل توجهی از زوج های جوان در تهران و شهرستانها قادر به پرداخت چنین 

اقساطی نیستند و حتی بسیاری افراد از عهده خرید اوراق برنمی آیند.

ادعای افزایش معامالت از طریق اوراق مسکن
با این وجود، ندا بشیری - مدیرکل امور ابزارهای نوین مالی فرابورس - معتقد است: برخی از 

کسانی که در طول دو ماه کاری گذشته اقدام به خرید اوراق کرده و رشد معامالت و در نتیجه 
رشد قیمت به دنبال افزایش تقاضای اوراق را رقم زده اند، همان کسانی هستند که نسبت به 
خرید خانه اقدام کرده اند. او گفته که در واقع این حضور تقاضای مصرفی در معامالت دی و 

بهمن بوده که زمینه ساز تغییر و تحوالت در بازار اوراق مسکن نیز شده است.
در این مسئله که احتماالً بخشــی از متقاضیان بازار مسکن از طریق خرید اوراق تجهیز 
شده اند، شکی وجود ندارد اما برآوردهای میدانی نشان می دهد عمده خرید و فروش ها در 
بازار مسکن به خصوص از آذرماه که معامالت به یکباره حدوداً سه برابر شد، از نوع سفته 
بازانه و سرمایه گذارانه بوده اســت. برآوردها نشان می دهد طی سالهای اخیر دالالن ۷۷ 
درصد بازار مسکن ایران را در اختیار گرفته اند. بنابراین افزایش وام مسکن از طریق اوراق 
تسه فقط می تواند بر روی ۲۳ درصد معامالت تاثیر بگذارد که ممکن است آن را چند درصد 

باال و پایین کند.

قیمت طــال در معامالت روز دوشــنبه بــازار جهانــی تحت تاثیــر تشــدید نگرانیها 
نســبت بــه پیامدهــای اقتصــادی همــه گیــری ویــروس کرونــا و تقاضــا برای 
خریــد دارایی امــن، افزایــش پیــدا کرد.به گــزارش ایســنا، هــر اونس طــال برای 
 تحویــل فــوری در معامــالت روز جــاری بــازار ســنگاپور بــا ۰.۱ درصــد افزایش، 
به ۱۶۱۷ دالر و ۷۵ سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز جمعه ۰.۸ درصد افزایش یافته 
بود. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۴ درصد کاهش، به ۱۶۳۹ دالر و ۴۰ سنت 

رسید.ویروس کرونا که اواخر سال ۲۰۱۹ از چین شیوع پیدا کرد، به یک اپیدمی همه گیر 
 جهانی تبدیل شده که جان بیش از ۶۵ هزار نفر را گرفته و بخشهای وسیعی از اقتصاد جهانی

 را فلج کرده است.
به گفته اســتفن اینس، استراتژیســت ارشــد بازار در شــرکت اکســی کورپ، طال در 
معامــالت روز جاری در وضعیــت مطلوبی قرار دارد و بــه دلیل تقاضا بــرای دارایی امن 
افزایش پیدا کرده اســت. بازار قوی ماندن ارزش دالر را بعید می داند و شــرایط اقتصادی 

به حدی بد اســت که معامله گران در بازارهای ســهام به ســمت خرید دوباره نمی روند.
بر اســاس گزارش رویترز، دالر در معامالت روز جاری در برابر ارزهــای رقیب به باالترین 
حد در بیش از یک هفته گذشــته صعــود کرد و طــال را برای خریــداران غیرآمریکایی 
گرانتر ســاخت. بازارهای سهام آســیایی صعود وال اســتریت را که از کندی روند مرگ 
 و میر ناشــی از کرونا دلگرمی پیدا کرده بود، دنبال کرده و در ســطح باالتری ایســتادند.

طال در شــرایط ابهامات اقتصادی یا سیاسی به ســرمایه گذاری جذابی تبدیل می شود 

و از ابتدای ســال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از شــش درصد رشد کرده اســت اما اخیرا ریزش 
 قیمتهای شدیدی را تجربه کرده است زیرا ســقوط بازارهای سهام جهان سرمایه گذاران 
را وادار کرده است برای تهیه نقدینگی، به فروش طال بپردازند.در بازار سایر فلزات ارزشمند، 
هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرد و در ۲۱۸۵ دالر و ۹۳ سنت 
ایستاد. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۵ درصد افزایش، ۷۲۳ دالر و ۷۲ سنت معامله 

شد. هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد کاهش، به ۱۴ دالر و ۳۴ سنت رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، ویروس کرونا روز به روز در سطح جهان پیشروی می کند و 
با توجه به تعطیلی گسترده کسب و کارها در سراسر جهان، انتظار می رود که جهان با بدترین 
سال خود از زمان رکود بزرگ سال ۲۰۰۹ مواجه باشد. بانک جی پی مورگان، بزرگترین بانک 
آمریکا در گزارش جدید خود پیش بینی کرد که اقتصاد آمریکا سه فصل متوالی را با رشد منفی 
پشت سر بگذارد.در آمریکا پس از تصویب بسته حمایتی دو تریلیون دالری از اقتصاد آمریکا در 
مجلس سنا و کنگره که بزرگ ترین بسته حمایتی از نوع خود در جهان نیز محسوب می شود، 
دونالد ترامپ آن را امضا و برای اجرا به وزارت خزانه داری آمریکا ابالغ کرد. وی هم چنین به 
برخی از کارخانه های بزرگ خودروسازی نظیر جنرال موتورز دستور داده است تا ماسک و 
دستگاه های تنفسی تولید کنند.طبق برنامه ریزی قبلی، ۵۰۰ میلیارد دالر وام ارزان در اختیار 
کسب و کارهای بزرگ، ۱۰۰ میلیارد دالر در اختیار مراکز درمانی و ۳۷۷ میلیارد دالر اعتبار در 
اختیار شرکت های کوچک قرار خواهد گرفت. برای هر خانواده چهار نفره نیز تا ۳۳۰۰ دالر یارانه 
در نظر گرفته شده است. بسیاری از ایالت های آمریکا، مقررات سخت گیرانه آمد و شد وضع 
کرده اند. اکنون طرح فاصله گذاری اجتماعی در ۹۰ درصد ایالت های آمریکا اجرا می شود. بانک 

مرکزی آمریکا نیز که پیشتر در نشستی اضطراری و بی سابقه، نرخ بهره را به صفر درصد کاهش 
داده بود از آغاز برنامه خرید اوراق قرضه در مقیاس بزرگ خبر داده است. به گفته رییس مجلس 
سنای آمریکا، به زودی از دومین بسته بزرگ اقتصادی برای مقابله با کرونا رونمایی خواهد شد. 
سرمایه گذاران نگرانند که اقتصادهای بزرگ جهان وارد رکودی گسترده شوند. همچنین برای 
نخستین بار در تاریخ آمریکا، شمار کسانی که خواهان بهره مندی مزایای بیکاری شده اند، از 
۶.۵ میلیون نفر عبور کرد که این رقم ۱۱ برابر بیشتر از رکورد قبلی در دهه ۱۹۸۰ است. نرخ 
بیکاری آمریکا نیز تا پایان ماه مارس با رسیدن به ۴.۴ درصد به باالترین سطح ۲.۵ سال اخیر 
رسیده است. هان تان، تحلیلگر بازار در موسسه اف ایکس تی ام گفت: ترس و وحشت از وقوع 
رکود فراگیر در اقتصاد جهانی روز به روز بیشتر می شود و تا زمانی که شمار قربانیان ویروس 
صعودی باشد، ریسک گریزی در معامالت مشهود خواهد بود. از سوی دیگر پرسنل درمانی در 
برخی از کشورهای جهان در اعتراض به  شرایط کاری و کمبود تجهیزات دست به اعتصاب زده 
اند که در این بین اعتراضات در آفریقای جنوبی و کلمبیا به خشونت کشیده شد. در رومانی نیز 
دولت برای متقاعد کردن پرسنل درمانی به ادامه حضور در بیمارستان ها، ۵۰۰ یورو به حقوق 

آن ها افزود. با این حال وضعیت به ویژه در اروپا بسیار وخیم است و با توجه به محدود بودن 
ابزارهای در اختیار بانک مرکزی اروپا پیش بینی می شود رشد اقتصادی کشورهای اروپایی 
با کاهشی محسوس همراه شود. ادوارد مویا، کارشناس بازار در موسسه »اواندا« گفت: فرار از 
ریسک حضور در بازار، احتماال کماکان ادامه خواهد داشت و حاال که احتمال وارد شدن اقتصاد 
جهانی به عمیق ترین رکود خود در زمان صلح بیش از هر زمان دیگری جدی است، روز به روز 
فضای روانی حاکم بر بازارهای مالی بدتر می شود. تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۷۴ هزار و 
۵۴۳ مورد  ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین ۶۹ هزار و ۴۸۷ نفر جان خود را از 
دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به ایتالیا با ۱۵ هزار و ۸۸۷ نفر، 
اسپانیا با ۱۲ هزار و ۶۴۱ نفر، آمریکا با ۹۶۱۸ نفر، فرانسه با ۸۰۷۸ نفر و انگلیس با ۴۹۳۴ نفر 
بوده است.در شرق آسیا بانک های مرکزی چین، ژاپن، کره جنوبی، نیوزلند، سنگاپور و استرالیا 
برای حمایت از بازارها دست به کار شده اند و احتمال منفی تر شدن نرخ بهره در ژاپن به دنبال 
رشد عجیب منفی هفت درصدی اخیر شدت پیدا کرده است. ژاپن هم چنین اعالم کرد به 

خانوارهای ژاپنی تا ۱۸۰۰ دالر یارانه پرداخت می کند. 

در چین بانک مرکزی این کشور از طریق کاهش نرخ ذخیره بین بانکی به بانک ها اجازه داد تا 
تسهیالتی معادل ۵۴ میلیارد دالر در اختیار کسب و کارها قرار دهند. 

در اروپا نیز بانک مرکزی اروپا از آماده شدن بســته حمایتی جدیدی خبر داده است. دولت 
سوییس از ارایه تسهیالت ارزان به ارزش کلی ۴۱ میلیارد دالر به کسب و کارها خبر داده است. 
جیمی کوکس، مدیر موسسه هریس فایننشیال گروپ گفت: آمار مبتالیان و قربانیان خیلی 
بد است و شاید روزهای بدتری در انتظارمان باشد. هیچ کس از این که چه پیش خواهد آمد 

خبر ندارد. 
در وال اســتریت، همه شاخص ها نزولی بودند تا جایی که هر ســه شاخص مهم بورسی در 
سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۱.۶۹ 
درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۱ هزار و ۵۲.۵۳ واحد بسته شد. شاخص »اس 
اند پی ۵۰۰« با ۱.۵۱ درصد کاهش تا سطح ۲۴۸۸.۶۵ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص 
مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با ریزش ۱.۵۳ درصدی در سطح ۷۳۷۳.۰۸  

واحدی بسته شد.

افزایش حقوق بازنشسته ها به ۳۰ درصد رسید

چند درصد جوان ها با وام مسکن، خانه دار می شوند؟

قیمت طالی جهانی باال رفت

بیشتر شاخص های بورسی بار دیگر با ریزش بسته شدند
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روحانی خبر داد

سرمقاله

يادداشت

چارچوب  حمایت  از 
بنگاه ها

آثار مخرب کاهش 
فعالیت های تجاری 

بیماری کرونــا و تعطیلی 
را  طــرف  دو   صنــوف 
تحت تاثیر قرار داده است؛ 
یک طرف تقاضــا و طرف 

عرضه. بیشتر از طرف...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان

  مرتضی افقه، اقتصاددان
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تجارت خارجی
 در اغما

چه کسانی در تعطیالت، خودرو را گران کردند؟

 پیش بینی جهش
 قیمت خودرو 

خطر  بیکاری  در کمین  میلیون ها  شاغل  است

سونامی  تعدیل  نیرو   در  بنـگاه ها
صفحه ۴

صفحه۳

دیوار کوتاه کارگران
 در بحران کرونا

سه   سناریو    برای    تعیین    مزد۹۹  مطرح   است

بحران کرونا ممنوعیت هــا و محدودیت هایی 
در اقتصاد چین، شریک نخست تجاری کشور، 
ایجاد کرده کــه به طور حتم در ســال جاری 
واردات و صادرات ایران را تحت تاثیر قرار خواهد 
داد. این در حالی اســت که بحران ایجاد شده 
تنها مربوط به تجارت با چین نبوده و صادرات  
واردات ایران را از دیگر کشورها نیز تحت تاثیر 
قرار داده است. در چنین وضعیتی و در حالی که 
در سال گذشته نیز ایران با کسری تراز تجاری 
 ۴/۲ میلیــارد دالری روبرو بــوده پیش بینی 
می شود سال جدید وضعیت تراز تجاری کشور 
باز هم بدتر و آشفته تر شود. چین بزرگترین و 

اصلی ترین شریک تجاری...

شــیوع ویروس کرونا، بازار خودرو را همچون 
سایر بخش های اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار 
داده است.بازار های اقتصادی یکی از مهمترین 
بخش هایی بودند که بــا ورود ویروس کرونا به 
کشورمان تحت تاثیر قرار گرفتند؛ سایه کرونا 
آسمان اقتصاد کشور را پوشانده است و خبری 
از خرید و فروش متداول مــردم مگر در برخی 
کاال های اساسی و ضروری نیست.قرار بود بازار 
شب عید به نقطه عطفی برای فروش محصوالتی 
مثل پوشــاک، خودرو و مــواردی از این قبیل 
تبدیل شــود، اما رکودی کم سابقه بخش های 

مختلف اقتصادی کشور...



اقتصاد2
ایران وجهان

چراغ قرمز بورس روشن شد
شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته برخالف روزهای 
گذشته روندی نزولی داشــت و حدود ۴۰۰۰ واحد 
کاهش یافت. به گزارش ایسنا، معامالت روز گذشته 
بازار سرمایه درحالی به پایان رسید که شاخص کل 
این بازار با ۴۱۴۴ واحد نــزول رقم ۵۶۹ هزار و ۷۵۹ 
واحد را ثبت کرد. البته شاخص کل با معیار هم وزن 
روند صعودی خود را ادامه داد و با ۶۸۸ واحد صعود به 

رقم ۲۰۵ هزار و ۴۷ واحد رسید.
معامله گران روز گذشته یک میلیون معامله به ارزش ۶۰ 
هزار و ۱۴۶ میلیارد ریال انجام دادند. بانک ملت، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، گروه مپنا، ملی صنایع مس 
ایران، توسعه معادن و فلزات و معدنی و صنعتی گل گهر 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل 
فقط شرکت ارتباطات سیار ایران نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.بانکهای 
ملت و تجارت، گلوکوزان، پاالیش نفت اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران، سرمایه گذاری خوارزمی و توسعه 

معادن و فلزات نمادهای پربیننده بورس بودند.

فرابورس صعودی ماند
در آن ســوی بازار سرمایه، شــاخص کل فرابورس 
به روند صعودی خود ادامه داد و با ۴۰ واحد رشــد، 
رقم ۷۳۸۲ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۷۳۵ هزار 
معامله به ارزش ۳۱ هــزار و ۸۸۲ میلیارد ریال انجام 
شد. پتروشیمی تندگویان، تولید نیروی برق دماوند، 
سهامی ذوب آهن اصفهان، فرابورس ایران و توسعه 
مولد نیروگاهی جهرم نسبته به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی زاگرس و صنایع 
ماشینهای اداری ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند. سهامی ذوب 
آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، گروه سرمایه 
گذاری میراث فرهنگی، قاسم ایران، کشت و صنعت 
شهداب ناب خراسان، توسعه و عمران استان کرمان و 
سیمان الر سبزوار نمادهای پربیننده فرابورس بودند.

دستورالعمل سازمان بورس برای تغییر 
سقف سفارش گذاری ها

بر اساس دستورالعمل صادر شــده از سوی سازمان 
بورس و اوراق بهادار حداقل ارزش هر سفارش خرید 
ارسالی از طریق سامانه معامالت بر خط در هر روز از 

یک میلیون ریال به پنج میلیون ریال افزایش یافت.
به گزارش خبرنــگار مهر، فرابورس ایــران با صدور 
اطالعیه ای حداقل ارزش هر سفارش خرید ارسالی از 
طریق سامانه معامالت برخط را اعالم کرد که بر اساس 
آن حداقل ارزش هر سفارش خرید ارسالی از طریق 
سامانه معامالت برخط به استثنا سفارشات خرید در 
روز عرضه اولیه از یک میلیــون ریال به پنج میلیون 
ریال افزایش یافت. این مصوبه فرابورس از چهارشنبه 
۲۰ فروردین ماه عملیاتی شده و بر اساس آن شرکت 
های کارگزاری موظف هستند نسبت به اعمال این 
محدودیت در زیرساخت های برخط خود اقدام نموده 
و همزمان با اعمال آن به مشتریان اطالع رسانی الزم را 
داشته باشند. سازمان بورس و اوراق بهادار صدور این 
دستورالعمل را در راستای جلوگیری از برخی سفارش 

های غیرواقعی در معامالت بورس می داند.

درخواست بخش خصوصی از رئیس جمهور
افزودن بحــران کرونا به بند 

فورس ماژور قراردادها
رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه ای به حســن 
روحانی رئیس جمهور، پیشنهاد کرد مسأله کرونا 
در قراردادها به ویژه در حوزه تولید و خدمات فنی 
و مهندسی از ابتدای اســفند ماه سال ۹۸ شرایط 

فورس ماژور در نظر گیرد.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در نامه ای 
به حسن روحانی، رئیس جمهور، با اشاره به اینکه 
بحران شــیوع ویروس کرونا در کشور، اقتصاد 
بنگاه های تولیدی و خدمات فنی و مهندســی 
را آســیب پذیر کرده  از او درخواست کرد تا بازه 
زمانی شیوع ویروس کرونا در کشور به عنوان یکی 
از شــروط فورس ماژور در قراردادهای منعقده 
میان دســتگاه های اجرایی با پیمانکاران اضافه 
شود.خوانســاری در این نامه نوشت: با عنایت 
به تعریفی که ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور از شرایط فورس ماژور دارد، یکی از بندهای 
قراردادهــای منعقده فی مابین دســتگاه های 
اجرایی با پیمانکاران به این موضوع اختصاص داده 
می شود، لذا خواهشمند است دستور فرمایید بازه 
زمانی بحران مذکور که ابتدای آن اسفند ۹۸ بوده 
لیکن انتهای آن نامعلوم، جزو شرایط فورس ماژور 

اعالم شود.
پذیرش بحران موصوف به عنــوان یکی از مصادیق 
فورس ماژور موجب کاهش شدید اختالفات فی مابین 
کارفرمایان و پیمانکاران خواهد شــد و از تشــکیل 
پرونده های متعدد در مراجع قضایی و سلیقه ای عمل 

کردن دستگاه های اجرایی جلوگیری می شود.

اخبار

شــیوع ویروس کرونا، بازار خودرو را 
همچون سایر بخش های اقتصادی 

کشور تحت تاثیر قرار داده است.
بازار های اقتصادی یکی از مهمترین 
بخش هایی بودند که با ورود ویروس 
کرونا به کشــورمان تحت تاثیر قرار 
گرفتند؛ سایه کرونا آسمان اقتصاد کشور را پوشانده است و خبری از 
خرید و فروش متداول مردم مگر در برخی کاال های اساسی و ضروری 

نیست.
قرار بود بازار شــب عید به نقطه عطفی برای فروش محصوالتی مثل 
پوشاک، خودرو و مواردی از این قبیل تبدیل شود، اما رکودی کم سابقه 
بخش های مختلف اقتصادی کشور را در بر گرفته است؛ در این میان بازار 
پر تالطم خودرو کشورکه همواره مستعد اتفاق های عجیب و غریب از 
جمله افزایش قیمت های باور نکردنی بوده  امروز به طور باورنکردنی با 

کاهش تقاضای شدید مواجه شده است.

خرید و فروش خودرو فعال تعطیل!
موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در گفت و گو با خبرنگار 
صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 
درباره وضعیت بازار خودرو کشور در ایام مقابله با کرونا گفت: کرونا به 
شدت بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده و از قبل عید و اوایل اسفندماه 

سال گذشته خرید و فروش در این بازار کاهش شدیدی داشته است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با تاکید بر اینکه خرید و فروش 
خودرو هم اکنون به صفر رسیده است، بیان کرد: هم اکنون هیچ گونه 
خرید و فروشی در بازار اتفاق نمی افتد و نمایشگاه داران تا ۲۳ فروردین 

تعطیل هستند.
موتمنی تشریح کرد: قیمت هایی که در ســایت ها و فضای مجازی 
دیده می شود واقعی نیست و تا بازگشایی بازار نمی توان هیچ قیمتی 
برای خودرو ها اعالم کرد. هم اکنون خرید و فروش خودرو به کمترین 

میزان خود رسیده است و بســیاری از مردم، خرید و فروش خودرو را 
به دلیل این که نیاز به حضور فیزیکــی در بنگاه ها و دفترخانه ها دارد، 

متوقف کرده اند.
او تاکید کرد: مردم نباید فریب ســایت های خرید و فروش خودرو را 
بخورند و باید تا بازگشایی بازار صبر کنند تا قیمت ها ثابت شود. زمانی که 
در بازار عرضه ای وجود نداشته باشد نمی توان روند کاهشی قیمت ها را 

در بازار انتظار داشت.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه افزایش قیمت در بازار 
خودرو، اثر روانی را به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: اگر امسال، تولید 
در بازار خودرو بیشتر شود، قیمت ها به تعادل خواهد رسید؛ تحویل به 

موقع خودرو های پیش فروش شده باعث حفظ آرامش بازار می شود.
متاسفانه اتفاقات پی در پی و مشکالتی که برای کشورمان ایجاد شد بازار 
خودرو را به جوالنگاهی برای دالالن تبدیل کرد؛ در شرایط فعلی امکان 
واردات خودرو در کشور وجود ندارد بنا بر این تمام نیاز بازار باید از طریق 
تولیدات خودروساز های کشور تامین شود و طی چند مدت اخیر تولید 
این خودروساز ها کفاف نیاز کشور را نداده است؛ این به معنای کمبود 

عرضه نسبت به تقاضا و بحرانی شدن شرایط است. اگر چه در چند مدت 
اخیر خودروساز ان تالش قابل ستایشی برای بهبود شرایط و تامین نیاز 
بازار داشتند، اما در نهایت این هدف هنوز محقق نشده و مشکل کماکان 
پا برجاست؛ تمام توضیحات فوق به معنای آن است که خودرو در کشور 
ما به کاالیی سرمایه ای تبدیل شده و کسانی که سرمایه بیشتری داشته 
باشند می توانند حاکمان این بازار و تعیین کننده قیمت نهایی خرید و 
فروش بازار باشند. فضای حاکم بر بازار خودرو کشورمان سرمایه های 
سرگردان بسیاری را به سمت خود کشیده و شرایط را بد و بدتر می کند. 
در چنین شرایطی دولت و خودروساز های دولتی در تالش برای کنترل 

بازار هستند که اغلب امکان پذیر نیست.

تغییر شرایط بازار خودرو با ورود کرونا به ایران
امیر حسین کاکایی کارشــناس حوزه خودرو در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره آینده بازار خودرو کشور گفت: شیوع ویروس 
کرونا موضوع مهمی بود که بازار خودرو را به شدت تحت تاثیر قرار داد 
و کوتاه یا طوالنی شدن زمان درگیری با این بیماری می تواند شرایط 

متفاوتی در این بازار ایجاد کند. در صورتی که این بیماری تا یک ماه 
آینده کنترل شده و کشــور به روال عادی خود بازگردد بدون شک با 

جهش قیمتی مواجه خواهیم شد.
او بیان کرد: در شرایط فعلی واردات خودرو در کشور وجود ندارد بنابر 
این قیمت خودرو های وارداتی به صورت معنی داری تغییر خواهد کرد، 
قیمت دالر در روز های فعلی در حدود ۱۵ هزار تومان است در حالی که 

مبانی قیمتی ما در این ایام حدود ۱۲ هزار تومان بوده است.
کاکایی تصریح کرد: با توجه به کاهش مسافرت ها و معامالت خودرویی، 
با آغاز دوباره معامالت مردم به سمت سرمایه گذاری باز خواهند گشت و 

همین موضوع علت افزایش تقاضا و اختالل در بازار خواهد شد.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: در شرایط فعلی خودرو مانند سکه 
و طال در کشور ما  ارزشی ریالی پیدا کرده است و همین موضوع باعث 
شده تا افراد بسیاری به دنبال سرمایه گذاری در این بازار باشند؛ در چنین 
شرایطی اختالل در بازار خودرو ربطی به عملکرد خودروساز ها نداشته و 

قیمت بازار به موازات قیمت ارز تغییر می کند.
او گفت: در ۳ ماه آخر زمستان شاهد بودیم که علی رغم افزایش تولید 
خودرو ساز ها بازار روند افزایشــی خود را طی کرد. تمام این موارد در 
صورتی کنترل خواهد شد که دولت قیمت ارز را ثابت نگه دارد. البته 

توضیحات فوق به معنای رونق بازار نیست.
کاکایی تصریح کرد: در صورتی که روند مقابله با کرونا طوالنی تر شده و 
برای چند ماه طول بکشد؛ باید این موضوع را به صورت کالن بررسی کنیم 
چرا که در این صورت اثر معنا دار و ماندگاری بر اقتصاد کشورمان خواهد 
داشت. با توجه به روندی که این ویروس در کنترل ما طی می کند گمان 

نمی کنیم کنترل آن طوالنی شود.
بر اساس این گزارش با توجه نوســانات به وجود آمده در حوزه نفت و 
طال، کنترل قیمت ارز کار چندان راحتی نخواهد بود و بانک مرکزی با 
مشکالت زیادی در این امر مواجه خواهد بود، کما این که در چند روز 

اخیر هم با نوسان قیمت ارز مواجه بودیم.
تا چند روز آینده بازار خودرو فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و باید منتظر 
باشیم تا مشخص شود با نوسان جدید قیمتی مواجه خواهیم شد یا بازار 

خودرو شوک خاصی را تجربه نخواهد کرد.

چه کسانی در تعطیالت، خودرو را گران کردند؟

پیش بینی جهش قیمت خودرو 

روحانی خبر داد
ارائه تسهیالت با نرخ 12 درصد 

به کسب و کارها
رئیس جمهور در ســتاد هماهنگی اقتصاد گفت: 
مرحله دوم بسته معیشتی آخر فروردین پرداخت 
می شود. حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت با بیان این که »۲۳ میلیون خانوار 
یارانه ماهانه دریافت می کنند«، افزود: یک میلیون 
اعتبار در اختیار همه خانوارها قرار می گیرد و در طول 
۲۴ ماه این میزان به تدریج از یارانه شان کم می شود.

وی افزود: از اردیبهشت ماه این میزان اعتباری که 
در اختیار خانوارهایی مشمول دریافت یارانه، قرار 

می گیرد در طول ۲۴ ماه به تدریج کم می شود.
روحانی با بیان این که »در این زمینه  حدود ۲۵ هزار 
میلیارد در نظر گرفتیم که مصوب شــده است«، 
اظهار کرد: همچنین ۵ هزار  میلیارد تومان برای 
صندوق بیمه بیکاری قرار دادیم که این اعتبار هم 
تامین شده است تا به افرادی که طبق معیارها بیکار 
شده اند اختصاص دهیم و ۱۳ هزار میلیارد تومان 
هم برای کرونا اختصاص دادیم که بخشی به وزارت 
بهداشت بخشی به شرکتهای دانش بنیان و بخشی 
هم به نیازهای خود وزارت بهداشــت برای تأمین 
مایحتاج به ویژه در بخش دانشگاهی برای مقابله با 

کرونا اختصاص داده می شود.
وی گفت: قبال هم گفته شده بود که سه میلیون نفر 
محروم و تحت فشار هستند که برای آنها در چهار 
نوبت بسته حمایتی از ۲۰۰هزار تومان تا ۶۰۰ هزار 
تومان مدنظر قرار دادیم؛ که مرحله اول آن پرداخت 
شده و مرحله دوم آن هم تا پایان فروردین پرداخت 
خواهد شد و دو نوبت بعد هم به همان صورت در 

ماههای اردیبهشت و خرداد پرداخت خواهد شد.
یک رقمی مدنظر قرار دادیم به عنوان وام به اندازه 
یک میلیون تا دو میلیون تومــان برای ۴ میلیون 
خانواده ای که آنها هم جزو اقشار کم درآمد هستند؛ 
نرخ این وام ۴درصد است و این هم به زودی برای 
خانواده ها اعالم می شود که بتوانند این وام را دریافت 
کنند. امروز در جلسه ۷۵ هزار میلیارد تومان وام و 
تسهیالتی که برای این ایام مدنظر قرار دادیم، مورد 
بحث قرار گرفت؛ ۱۰ رسته هستند که در این ایام 
تحت فشار شدید قرار گرفتند؛ بعضی ها تقریبا کسب 
و کارشــان متوقف بوده و بعضی ها هم درآمدشان 
پایین بوده است؛ این رسته های مختلف کارگاه های 
کوچک و بعضی ها متوسط هستند و بعضی ها در 
واقع یک بنگاه کار یک نفره، بعضی ها چند نفره و 
بعضی ها ۵۰ نفر به باال و ۵۰ نفر به پایین هستند؛ 
تقریبا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اشتغال شان وابسته 
به اینگونه موارد است و زندگی این افراد تحت فشار 
قرار گرفته است و ما در اینجا تصویب کردیم که برای 

همه اینها رقمی را مدنظر قرار دهیم.
البته در این شرایطی که هستیم، نمی توانیم بگوییم 
کسب و کارها برای بلندمدت اصال فعالیت نکنند؛ 
به همین معنا هم کســب و کارها تعطیل بوده و 
در تهران باز این کســب و کارها تا پایان فروردین 
تعطیل خواهد بود؛ جز آن مواردی که مواد غذایی و 

بهداشتی را در اختیار مردم قرار می دهند.
پس یک بخش ما این بود که امروز تصمیم گرفتیم 
برای کســب و کارهایی که به خاطر کرونا تحت 
فشار قرار گرفتند؛ حال یا تعطیل شدند یا کسب و 
کارشان کساد شده؛ برای همه آنها وامی را مدنظر 
قرار دادیم و به آنها اعالم می شــود؛ نــرخ این وام 
همانطور که اعالم شــده ۱۲ درصد و مدت زمان 
بازپرداخت آن ۲ سال است؛ چند ماه هم به عنوان 
تنفس داده می شــود؛ یعنی این وامــی که االن 
پرداخت می شود؛ از مهر ماه باید بازپرداخت کنند؛ 
بنابراین برای بازپرداخت هم تنفس و هم زمان دارد.
یک کمکی هســت بــه همین کســب و کارها و 
همچنین به کارگران عزیز ما که تحت فشــار قرار 
گرفتند که وقتی به ایــن بنگاه ها کمک می کنیم 
مشروط به این است؛ در صورتی ما به اینها کمک 
می کنیم که کارگر را تعدیل نکنند، کارگر اخراج 
نشود، کارگر بماند؛ بنابر این هم کمک به بنگاه هست 

و هم کمک به اشتغال و کارگران عزیز ما هست.
مصوبه دیگری که امروز مدنظر قرار دادیم مربوط 
به یک اعتباری اســت که در اختیار تقریبا همه 
خانوارهایی که یارانــه دریافت مــی کنند  قرار 
می گیرد، حدود بیش از ۲۳ میلیون خانوار هستند 
که یارانه ماهانه دریافت می کنند که یک اعتبار یک 
میلیونی در اختیار همه این خانوارها قرار می گیرد 
که به تدریج در طــول ۲۴ مــاه از یارانه ای که در 

ماههای بعد پرداخت می شود کم می شود.
 بنابراین در ماه اردیبهشت می توانیم این را سامان 
دهیم و به آنها اعالم کنیم که این یک میلیون اعتبار 
در اختیار آنها قرار می گیرد. اگر در فروردین شد، 
فروردین اعالم می کنیم اگر هماهنگی در فروردین 
انجام نشد در اردیبهشــت این هماهنگی انجام 
می گیرد و تقریبا حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای 

این امر مدنظر قرار دادیم که مصوب شد.

اخبار

قیمت های نفت هفته گذشــته تحت تاثیر افت شدید 
تقاضا که در پی قرنطینه در نقاط مختلف جهان به دلیل 
شیوع ویروس کرونا روی داده است و شکست اوپک و 
متحدانش برای انعقاد پیمان نفتی جدید و محدودیت 
عرضه، به پایین ترین حد در ۱۸ سال اخیر سقوط کرد، در 
این شرایط کارشناسان تنها راه نجات بازار نفت را تحقق 

وعده های داده شده می دانند.
به گزارش ایســنا، اوپک پالس ســرگرم مذاکره روی 
کاهش تولید نفت معادل ۱۰ درصد از تقاضای جهانی یا 
۱۰ میلیون بشکه در روز است و تولیدکنندگان عضو این 
گروه با توجه به بی سابقه بودن این اقدام، انتظار دارند 
تولیدکنندگان خــارج از اوپک پالس نظیر آمریکا هم 

مشارکت کنند.
اما واشنگتن هنوز وعدهای برای پیوستن به این تالش ها 
نداده و والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه روز جمعه 
عربستان سعودی را عامل ریزش قیمت های نفت معرفی 

کرد و باعث واکنش فوری ریاض در روز شنبه شد.
شاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی عربستان 
ســعودی به اظهارات روز جمعه همتای روسی خود 
واکنش نشان داد و در بیانیهای که از سوی خبرگزاری 
SPA منتشر شــد، اعالم کرد که وزیر انرژی روسیه 
نخستین کسی بود که به رســانهها اعالم کرد تمامی 
کشورهای مشارکت کننده در پیمان محدودیت عرضه 
اوپک پــالس از اول آوریل از تمامی تعهداتشــان آزاد 
خواهند شد و باعث شد کشــورها برای جبران کاهش 

قیمت ها و سودشان، به افزایش تولید اقدام کنند.
پوتین روز جمعه در کنفرانس ویدیویی با مقامات دولت 
و مدیران تولیدکنندگان بزرگ نفت روسی اظهار کرده 

بود نخستین عامل ریزش قیمت های نفت، تاثیر شیوع 
ویروس کرونا روی تقاضا و دلیل دوم، خروج عربستان 
ســعودی از توافق کاهش تولید اوپک پالس و افزایش 
تولید آنها و اعالم تخفیف های گســترده برای فروش 

نفت بود.
شــاهزاده فصیل بن فرحان آل ســعود، وزیر خارجه 
عربستان سعودی هم روز شنبه به اظهارات پوتین مبنی 
بر این که خروج عربستان سعودی از توافق اوپک پالس 
اقدام درستی نبود واکنش نشان داد و گفت این روسیه 
بوده که از این پیمان خارج شده است و اظهارات مطرح 
شده درباره خروج عربستان از پیمان اوپک پالس عاری 

از حقیقت است.
اما منابع آگاه در اوپک که مایل نبودند نامشــان فاش 
شــود، به رویترز گفتند: کنفرانس مجازی اضطراری 
اوپک پالس که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، اکنون 
تا نهم آوریل به تاخیر خواهد افتاد تا زمان بیشتری برای 

مذاکرات فراهم شود.
منابع آگاه اوپک همچنین اندکــی بعد اختالف میان 
عربستان سعودی و روسیه را کم اهمیت شمرده و اظهار 
کردند که فضا همچنان مثبت اســت اما هنوز توافق 
طراحی نشده و توافقی روی جزییات مانند سطح تولید 
مبنای محدودیت عرضه وجود ندارد. یکی از منابع آگاه 
اوپک گفت: مشکل این است که ما باید از سطح فعلی 
تولید، عرضه را محدود کنیم و دیگر سطح تولید پیش از 
بحران کرونا مورد استناد نیست. همچنین مسئله دوم 
آمریکایی ها هستند که باید در این توافق مشارکت کنند.
بر اساس گزارش رویترز، بهای نفت تحت تاثیر چشم 
انداز توافق کاهش تولید اوپک پالس از رکورد ۲۰ دالر 

در اوایل هفته گذشته بهبود یافت و نفت برنت روز جمعه 
در ۳۴ دالر و ۱۱ سنت در هر بشکه بسته شد اما با قیمت 
۶۶ دالر در پایان سال ۲۰۱۹ فاصله زیادی دارد. اظهارات 
ترامپ درباره توافق نفتی در آینده نزدیک و چشم انداز 
توافق تحت حمایت آمریکا بــرای محدودیت عرضه 
جهانی نفت، باعث شــد نفت روز پنج شنبه بزرگترین 

افزایش روزانه تاکنون را رقم بزند.

می توان نسبت به بهبود شرایط امیدوار بود
در این رابطه محمد خطیبی - کارشــناس ارشد حوزه 
انرژی - به ایسنا گفت: بازار نفت در دو مقطع قابل بررسی 
است، در شرایط فعلی ویروس کرونا موجب شده تا تقاضا 
برای نفت کاهش یابد و اگر این شرایط ادامه یابد، بسیاری 
از مبادالت اقتصادی انجام نمیشود و این مساله به معنی 
آن است که تقاضا بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون بشکه کاهش 
پیدا کرده است و تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته 

باشد، نمی توان انتظار تحول در بازار نفت را داشت.
وی با بیان این که اگر اوپک پالس به عالوه دیگر کشورها 
مثل آمریکا و کشورهایی که تولید کننند گان بزرگ نفت 
هستند، وارد دایره همکاری کاهش تولید شوند، میتوان 
نسبت به بهبود شرایط امیدوار بود، گفت: در این شرایط 
همکاری اوپک پالس کافی نیست و باید کشورهای دیگر 
نیز وارد شوند و تنها در این صورت است که می توانیم به 

قیمت های ۴۰ تا ۵۰ دالر امیدوار باشیم.
این کارشناس ارشــد حوزه انرژی افزود: فرض کنید 
اگر دو تا سه ماه دیگر مساله کرونا به پایان برسد و بازار 
به وضعیت قبلی خود بازگردد، مجــددا اوپک و اوپک 
پالس باید روی قرارهای خود توافق کنند. اوپک پالس 

یک برنامه کاهش تولید را مدنظر داشت و قرار بود یک 
و نیم میلیون بشکه نفت نیز به کاهش قبلی اضافه شود 
که در این صورت مجمــوع کاهش به حدود ۳ میلیون 
۵۰۰ بشکه می رسید که این مساله به توافق نرسید اما 
اگر این موضوع به توافق برسد، در شرایط غیر کرونایی 

قیمت های ۶۰ تا ۷۰ دالر نیز  پیش بینی می شود.
خطیبی با تاکید بر این که الزمه این مهم این است که 
ابتدا شرایط کرونا را پشت ســر گذاشته باشیم، یعنی 
کاهش ۱۰ تا ۱۵ میلیون بشــکه در روز برطرف شده 
باشد و فعالیت ها مانند سابق شود، تصریح کرد: در آن 
شــرایط اگر اوپک و اوپک پالس بر سر افزایش بیشتر  
کاهش تولید توافق کنند، قیمت ها بــه ۶۰ تا ۷۰ دالر 
خواهد رسید. بنده نسبت به بازار نفت امیدوارم به شرطی 
که تصمیماتی که قرار است اتخاذ شود، زودتر به نتیجه 
برسد و این موضوع بستگی به نوع تصمیمات و کیفیت 

مدیریت عرضه دارد.
وی با بیان این که اما اگر مدیریت عرضه اعمال نشــود 
به هیچ وجه نمیتوان امیدوار بود حتی ممکن اســت 
شرایط از وضعیت فعلی نیز بدتر و قیمت ها باز هم نزول 
پیدا کند، گفت: به یاد ندارم از دهه ۵۰ میالدی تاکنون 
هیچ برهه ای تا این میزان به مدیریت عرضه نیاز داشته 
باشد؛ اکنون مدیریت عرضه مورد نیاز همه حتی مصرف 
کنندگان است لذا  اگر مدیریت عرضه که اکنون یک نیاز 
بسیار مهم است، مورد توجه قرار گیرد، میتوان نسبت به 
آینده بازار نفت امیدوار بود اما اگر مدیریت عرضه اعمال 
نشود و قول های داده شده عمل نشود و کیفیت مدیریت 
عرضه مطلوب نباشد، در آن شــرایط خیلی نمی توان 

نسبت به آینده بازار نفت امیدوار بود.

نجاتبازارنفتدرگروتحققوعدهها
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هم زمان با شــیوع ویروس کرونــا در ایران، بخش 
خصوصی نیــز همپای دولت وارد میدان شــد تا به 
سهم خود در مهار ایران بیماری همه گیر اقدام کند.

اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی عالوه بر 
حمایت از اقدامات وزارت بهداشت در داخل، تالش 
کرده است طی مکاتبه با نهادهای تجاری بین المللی 
از جمله اتاق بازرگانی بین المللی و انجمن اتاق های 
بازرگانی و صنعت اروپا، در ایجاد اجماع جهانی برای 
رفع تحریم های آمریکا علیه ایران، به صف دستگاه 
دیپلماسی کشور بپیوندد.  به گزارش اتاق بازرگانی 
ایران، دیپلماســی فعال بخش خصوصی در بحران 
کرونا تا اینجای کار توانسته است موافقت حداکثری 
نهادهای تجاری بین المللی را کسب کند. رئیس اتاق 
ایران در نامه هایی جداگانه به رئیس اتاق بازرگانی 
بین المللی )ICC( و رئیس انجمن اتاق های بازرگانی 
و صنعت اروپا )Eurochambres(، همراهی این 

دو نهاد برای رفع محدودیت های تحریم علیه ایران را 
خواستار شده بود؛ چراکه این محدودیت ها مستقیماً 

مبارزه با کرونا در ایران را مختل کرده است.
غالمحسین شــافعی در جایگاه رئیس اتاق ایران و 
رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانــی بین المللی در 
نامه ای به پال پولمن، رئیس اتاق بازرگانی بین المللی 
)ICC(، مســاعدت این نهــاد بین المللی و جامعه 
جهانی برای ارسال تجهیزات پزشــکی به ایران در 
شرایط تحریم های ظالمانه را خواستار شد. این نامه 
که در ۲۰ اسفند ۹۸ نگاشته شد، استقبال و همراهی 
اتاق بازرگانی بین المللی )ICC( را به همراه داشت 
و باعث شد این اتاق در نامه ای سرگشاده از رهبران 
۲۰ اقتصاد بزرگ جهان )G۲۰( بخواهد در راستای 
کمک به مهار ویروس کرونا، تمامی اقالم پزشــکی، 
داروها، ضدعفونی کننده ها، صابون و لوازم بهداشت 
شــخصی را از ممنوعیت ها و تعرفه هــای تجاری 

محدودکننده معــاف کنند. در ادامه، شــافعی در 
۲۷ اســفند ۹۸ نامه ای خطاب به کریستوف الیتل، 
رئیس انجمن اتاق هــای بازرگانــی و صنعت اروپا 
)Eurochambres(، ارســال کــرد و ضمن ابراز 
نگرانی نسبت به کمبود تجهیزات و داروهای مقابله 
با کرونا در ایران، خواستار توجه اتاق های بازرگانی 
اروپا به مسئولیت اجتماعی خود در برابر تحریم های 

ناعادالنه آمریکا علیه ایران شد.
این نامــه نیز بــا پاســخگویی مســتقیم رئیس 
انجمــن اتاق هــای بازرگانــی و صنعــت اروپــا 
)Eurochambres( مواجه شد. الیتل در پاسخ 
به نامه شافعی اعالم کرد: که شــبکه اتاق اروپایی 
تمام تالش خود را برای کاهش بحران کرونا در ایران 
و جهان به کار می گیرد و از تالش های اتحادیه اروپا 
برای ارائه کمک های انسان دوستانه به ایران حمایت 
می کند. در یک ماه گذشــته که شیوع بی حدومرز 

ویروس کرونا در کشــورهای مختلف ازجمله ایران 
تشدید شده، رایزنی های دیپلماتیک نیز در جهان 
افزایش پیدا کرده و کشــورهای مختلف به دنبال 
جذب همراهی حداکثــری بین المللی برای مقابله 
با اپیدمی کرونا بوده اند. در این میان دیپلماســی 
اتاق ایران برای تسهیل مقابله با کرونا نیز به عنوان 
بخشی از مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی فعال 
شــده و تالش برای به ثمر رســاندن آن همچنان 

ادامه دارد.
در ســوی دیگر ماجرا، دســتگاه دیپلماسی کشور 
و وزیر امور خارجه نیز تالش می کنــد  جهان را از 
تأثیر مخرب تحریم های آمریکا بر حوزه غذا و دارو و 
تأمین اقالم موردنیاز برای مقابله با کرونا آگاه کند. 
حرکتی که به نظر می رسد به صورت جدی با توییت 
محمدجواد ظریف در اواخر اسفندماه آغاز شده است 

و همچنان ادامه دارد.

دیپلماسیبخشخصوصیعلیهتحریمدربحرانکرونا

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نرخ ارز صرافی  ملی  روز دوشنبه 
دوشنبه ۱۸ فروردین قیمت دالر برای فروش در صرافی ملی، ۱۵۸۰۰ تومان اعالم شد. همچنین این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت ۱۵۷۰۰ تومان خریداری می کنند. قیمت دالر در 
بانک مرکزی ۴۲۰۰ تومان قیمت خورده است. قیمت یورو نیز برای فروش در صرافی  ملی ۱۷۲۰۰ تومان اعالم شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی ها ۱۷۱۰۰ تومان است. 

بهای یورو در بانک مرکزی نیز ۴۵۴۲ تومان تعیین شده است.

نایب رئیس کانــون انجمن صنفی مرغ گوشــتی گفت: در یک ماه 
گذشته ۳۲۵ هزار تن مرغ با چهار هزار تومان ضرر در هر کیلوگرم، در 
بازار عرضه شده است که این به معنی تحمل ۱۲۰۰ میلیارد ضرر به 
مرغداران  است و تداوم این امر باعث شکسته شدن کمر آنها می شود.
حبیب اســداهلل نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغ گوشتی 
اظهار کرد: بر اســاس پیش بینی های انجام شده برای عید امسال، 
میزان جوجه ریزی در مرغداریهای کشور به صورت دستوری  ۱۵ 
درصد افزایش یافت و میزان تولید را باال برد و  از ۱۲۰ میلیون قطعه 

به ۱۴۰ میلیون قطعه رسید.

وی افزود: با توجه به سرانه مصرف کشور، همان ۱۲۰ میلیون قطعه 
کافی بود و ۱۴۰ میلیون تولید مازاد به حســاب می آمد که  انتشار 
ویروس کرونا درکشــور و تعطیلی رســتوران ها،تاالرها و برگزاری 

مراسم مزید بر علت شد و میزان تولید را کاهش داد.
 رئیس کانون انجمن صنفی مرغ گوشتی ادامه داد: قدرت خرید مردم  
در سال جاری پایین آمده است مشکالت اقتصادی و عوارض ناشی از 
کرونا خرید مردم را کاهش داده و باعث زیان سنگین و انباشت مرغ 

در مرغداری ها شده است.
این مقام صنفی ادامه داد: شــرکت پشــتیبانی امور دام کشور به 

صورت قطره چکانی اقدام به جذب مازاد تولید می کند که نمی تواند 
مشکالت مرغداران را حل کند.اسداهلل نژاد با بیان اینکه مرغداران در 
شرایط فعلی بابت فروش هرکیلوگرم مرغ زنده  چهار هزار تومان ضرر 
می کنند اظهار داشــت: درحالی قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ 
زنده ۱۰ هزار  تومان است بیش از ۶ هزار تومان به فروش نمی رسد.

 وی تاکید کرد که ۳۲۵ هزار تن مــرغ در یک ماه اخیر با چهار هزار 
تومان ضرر در هر کیلوگرم عرضه شده که این به معنی تحمل ۱۲۰۰ 
میلیارد ضرر به مرغداران  است و تداوم این امر باعث شکسته شدن 

کمر مرغداران می شود.

مرغداران۱۲۰۰میلیاردتومانبهخاطرکروناضررکردند



3 اقتصاد
ایران
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بحران کرونــا ممنوعیت ها و 
محدودیت هایــی در اقتصاد 
چین، شریک نخست تجاری 
کشور، ایجاد کرده که به طور 
حتم در ســال جاری واردات 
و صادرات ایران را تحت تاثیر قرار خواهــد داد. این در 
حالی است که بحران ایجاد شده تنها مربوط به تجارت 
با چین نبوده و صادرات  واردات ایران را از دیگر کشورها 
نیز تحت تاثیر قرار داده اســت. در چنین وضعیتی و در 
حالی که در سال گذشته نیز ایران با کسری تراز تجاری 
۴/۲ میلیارد دالری روبرو بوده پیش بینی می شود سال 
جدید وضعیت تراز تجاری کشور باز هم بدتر و آشفته تر 
شود. چین بزرگترین و اصلی ترین شریک تجاری ایران 
در سالهای اخیر بوده که طی چند ماه اخیر درگیر بحران 
کرونا شد و نتوانست مراودات تجاری با ایران داشته باشد. 
این در حالی است که بیشترین میزان تراز تجاری کشور 
را مراودات تجاری با این کشور تشکیل می داد که با بروز 
این اتفاق کسری تجاری بیشتری در انتظار اقتصاد ایران 

خواهد بود.
ارزش تجــارت خارجی ایران در ســال ۱۳۹۸، آن طور 
که مهدی میراشــرفی، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل 
گمرک خبر داده، به ۸۵ میلیارد دالر رسیده  است. این 

رقم در مقایســه با حجم تجارت خارجی ایران در سال 
۱۳۹۷، حدود ۷ درصــد افت کرده که ایــن کاهش را 
بیش از هر عاملی باید به فشار تحریم ها و محدود شدن 
مسیرهای تجارت خارجی نسبت داد. نکته قابل توجه در 
تغییر اعداد و ارقام واردات و صادرات در ســال ۱۳۹۸ و 
مقایسه آن با ارقام سال ۱۳۹۷، افزایش واردات و هم زمان 
کاهش صادرات است که در نهایت، کسری تراز تجاری 
۴/۲ میلیارد دالری برای تجــارت خارجی را رقم زد.بر 
اســاس گفته های معاون وزیر اقتصاد، ارزش صادرات 
غیرنفتی ایران در ســال ۱۳۹۸، به ۳/۴۱ میلیارد دالر 
رسید که در مقایسه با رقم صادرات سال ۱۳۹۷، که ۳/۴۴ 
میلیارد دالر گزارش شده  است، از کاهشی ۷/۶ درصدی 

خبر می دهد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین ارزش کل واردات ایران در 
سال گذشته را ۷/۴۳ میلیارد دالر اعالم کرد که نسبت به 
رقم واردات در سال ۱۳۹۷، رشدی ۶/۲ درصدی داشت. 
سازمان توســعه تجارت ایران رقم کل واردات در سال 
۱۳۹۷ را ۶/۴۲ میلیارد دالر گزارش کرده بود.البته این 
اعداد و ارقام مقدماتی است و احتماال در آینده با نهایی 

شدن گزارش ها، تغییراتی اندک را شاهد خواهد بود.
در عین حال، باید توجه داشت که کسری تراز تجاری 
ایران با احتســاب قاچــاق کاال و واردات غیرقانونی از 
مسیرهای گوناگون، باید بیش از این رقم ارزیابی شود.
در عین حال، با کسر میعانات گازی و دیگر فرآورده ها و 
محصوالت پایه نفت، تراز تجارت غیرنفتی ایران بسیار 

بیش از رقم فعلی کسری خواهد داشت.بررسی آمارهای 
واردات و صادرات در یک دهه گذشته نشان می دهد که 
در صورت برقرار بودن شرایط عادی برای اقتصاد ایران، 
حجم تجارت خارجی می بایست رقمی به مراتب بیش 
از ۸۵ میلیارد دالر اعالم شــده برای پارسال باشد. در 
سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، که دوره کوتاه مدت پسابرجام 
و تغییرهای ایجاد شده در پی امضای آن توافقنامه را به 
تصویر می کشد و با برداشته  شدن بخشی از تحریم ها 
علیه اقتصاد کشــور همراه بود، حجم تجارت خارجی 
ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر بوده است.صنایع فلزی 
و صنعت پتروشیمی دو بخش مهم اقتصاد بودند که در 
سال ۱۳۹۸ هدف تحریم ها قرار گرفتند تا دقیقا همین 
عدد ۳/۴۱ میلیــارد دالری صــادرات غیرنفتی ایران 

کوچک تر شود. 
گزارش گمرک چین از میــزان واردات کاال از ایران در 
دو ماه نخست سال جاری میالدی و مقایسه آن با دوره 
مشابه در سال گذشــته میالدی نشــان از کاهش ۵۰ 
درصدی واردات چین از ایران در ایــن بازه زمانی دارد. 
رقم واردات چین از ایران در دو ماه نخســت سال جاری 
میالدی بالغ بر ۵/۱ میلیارد دالر بود.البته بر اساس این 
گزارش، صادرات چین به ایران در دو ماهه ابتدایی سال 
۲۰۲۰، در مقایسه با دوره مشــابه در سال گذشته، ۲۱ 
درصد افزایش داشــته و بالغ بر ۴/۱ میلیــارد دالر بوده 
است. در عین حال، تعلیق و اختالل در صادرات کاالها 
و محصوالت ایرانی به کشورهای همسایه و بالتکلیفی 

و بسته شــدن مرزهای مشترک و مشــتریان عمده در 
کشورهای همجوار، که در هفته های اخیر، تاثیر کرونا بر 
آن را شاهد بودیم، می تواند بر رقم کلی صادرات غیرنفتی 

ایران اثرگذار باشد.
با این حساب، هیچ بعید نیست اگر در روابط بین الملل 
و تحریم های آمریکا گشایش خاصی برای اقتصاد کشور 
ایجاد نشــود، حال و روز تجارت خارجی در پایان سال 
۱۳۹۹، از آنچه پارسال تجربه شــد هم وخیم تر باشد. 
دبررســی تاریخی تغییرهای میانگیــن قیمت هر تن 
کاالی صادراتی و وارداتی ایران در یک دهه گذشته نشان 
می دهد که صادرات ایران در این بازه زمانی از صادرات 
سنتی مواد خام و نیمه خام با ارزش افزوده اندک، فراتر 
نرفته است. در این ۱۰ سال، کانال نوسان میانگین قیمت 
هر تن کاالی صادراتی از کف ۳۱۰ دالر و سقف ۴۷۰ دالر 
گذر نکرده است. حال آن که متوسط قیمت هر تن کاالی 
وارداتی به ایران در محــدوده ۱۱۸۰ دالر تا ۱۴۰۲ دالر 
در نوسان بوده است که می تواند نشانه ای باشد از تفاوت 
ماهیت و کیفیت بین کاالهای وارداتی به ایران با آنچه از 
ایران صادر می  شود. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، 
حجم تجارت خارجی ایران در ســال ۱۴۰۰باید بالغ بر 
۲۶۵ میلیارد دالر باشد، یعنی برای تحقق پیش بینی های 
این برنامه در بخــش تجارت خارجــی، حجم تجارت 
خارجی ایران ظرف امســال و سال آینده باید با جهشی 
معجزه گونه، رشدی ۲۱۱ درصدی داشته باشد که بعید و 

نشدنی به نظر می آید.
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نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران، با اشاره به زمان 
ارائه اظهارنامه های مالیاتی تا آخر فرودین ماه و تعطیلی 
واحدهای کســب طال و جواهر تا این زمان، خواستار 
تمهیدات الزم و بسته های حمایتی برای این صنف 
شد؛ چراکه باوجود تعطیلی اصناف و عدم کسب درآمد، 
آن ها قدرت پرداخت مالیات را ندارند.مسعود یزدانی 
ضمن اینکه مشکالت اخیر را برای اصناف و صنف طال 
و جواهر در ۴۰ سال اخیر بی سابقه خواند، اظهار کرد: 
در حال حاضر در شرایط خاص متاثر از ویروس کرونا، 
شــاهد تعطیلی ها و توقف فعالیت هستیم که باعث 
ضربه شدید به بدنه اصناف به ویژه صنف و صنعت طال 

و جواهر شده است.
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران با اشــاره به 
زمان ارائه اظهارنامه های مالیاتــی تا پایان فروردین 
ماه ۹۹، تصریح کرد: با توجه بــه تعطیلی واحدهای 
کسبی طال و جواهر اعم از بازار و واحدهای طالفروش 
و پاساژها که از ابتدای اسفند ماه سال ۹۸، آغاز شده و 
بنابر تصمیات گرفته شده در جلسه ستاد ملی مدیریت 
و مقابله با کرونا، مبنی بر زمان آغاز فعالیت صنف ها در 
استان تهران، تا ۳۰ فروردین ماه ادامه دارد، عمال ارائه 
اظهارنامه مالیاتی تا این مدت، کاری مشکل و نشدنی 
است؛ لذا از ســازمان امورمالیاتی و ستاد ملی کرونا 
درخواست داریم ضمن معافیت های مالیاتی، با ارائه 
بسته های حمایتی این صنف و همه اصناف را در این 

شرایط بحرانی، یاری کنند.
وی افزود: وضعیت اصناف به ویژه صنف طال و جواهر 
در شرایطی است که فعالیت و سرمایه ها در یک ماه و 
نیم اخیر با رکود شدیدی روبرو بوده است و در حقیقت 

شب عیدی کامال تعطیل را سپری کرده اند؛ بنابراین 
هیچ خرید و فروشی انجام نداده و درآمدی در این مدت 
کسب نکرده است. عالوه براین با توجه به اینکه طال 
ابزار کار اصلی اهالی این صنف است، چنانچه در صنف 
ما طال وجود نداشته باشــد، عمال کاری صورت نمی 
گیرد؛ بنابراین شرایط ایجاد شده در پی گسترش کرونا، 
اعضای صنف ما را با مشــکالت و معضالت متعددی 

مواجه کرده است .
یزدانی مشکالت اصلی این صنف در شرایط کرونایی 
را مالیات و اظهارنامه های مالیاتی، عدم توان پرداخت 
اجاره های سنگین توسط واحدهای استیجاری، بیمه 
های کارگــری، وجود طالی امانی دســت همکاران 
صنفی و عدم تسویه حساب های پایان سال معرفی 
کرد و گفت: ضمن اینکه چک های بانکی دست فعاالن 
این صنف با وجود باز بــودن بانک ها که عمال تبدیل 
به پول تبدیل نمی شــوند که ما را در پرداخت ها به 
دردسر خواهد انداخت. مشــکل این چک ها در بازار 
جدی است که زنجیره وار به هم متصل است، اگر بانک 
مرکزی  طبق وعده ای که داده است، از برگشت چک 
ها جلوگیری کند، قطعا گام مهمــی در آرامش بازار 
برداشته است. این عضو اتحادیه طال و جواهر تهران 
با بیان اینکه بسیاری از همکاران ما کارگران روزمزد 
هستند و روزانه با فعالیتی که انجام می دهند به امرار 
معاش مشغولند و راه دیگری برای ارتزاق خود ندارند، 
اظهار کرد: بنابراین آن ها با تعطیلی بازار و متوقف شدن 
کسب و کارها با مشــکالت جدی مواجه هستند؛ لذا 
 امیدواریم بسته های حمایتی دولت مشمول حال این 

افراد هم بشود.

به گفته معاون وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات، 
هزینه های خدمات ارزش افزوده که به صورت ناخواسته 
از مشترکان دریافت شده، پس از بررسی قوه قضاییه و 
حکم قضایی به آنها برگردانده می شود. خدمات ارزش 
افزوده )Value Added Services( که به اختصار 
VAS نامیده می شوند، شامل مواردی غیر از خدمات 
استاندارد اپراتورها مانند تماس صوتی و پیامک معمول 
است. مهم ترین موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن 
همراه، شامل مسابقات و رای گیری، تبلیغات موبایلی، 
پرداخت موبایلی، تلویزیــون آنالین، پخش یا دانلود 
موســیقی، زنگ انتظار تماس، بازی آنالین، خدمات 

ورزشی و اطالع رسانی این قبیل سرویس ها می شود.
اگرچه اســتفاده از این خدمات ارزش افــزوده باید 
اختیاری و توســط کاربر انتخاب شــود، اما ارائه این 
خدمات برای برخی از شــرکت های ارزش افزوده، به 
روشی برای کالهبرداری از کاربران تبدیل شد و به دلیل 
هزینه نسبتا باالیی که این خدمات در مقایسه با تماس و 
پیامک دارند، در دو سال گذشته به مشکل حل نشدنی 
باال رفتند قبض های گوشی و تمام شدن شارژ پولی 
کاربران تبدیل شــده بود. این موضــوع به واکنش 
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات- منجر شد و اواسط سال ۹۷، او از کشف یک 
باند بزرگ تخلف در حوزه ارزش افزوده خبر داد و اعالم 
کرد که در طی مدت چند ماه بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان 
از مردم کالهبرداری شده بود که شرکت های متخلف 
موظف به بازگرداندن وجوه اخاذی شده به مشترکان 
شدند و همچنین اعالم شد این پرونده برای سیر قضایی 

به دادستانی ارسال می شود.
پس از آن، با اطالع رسانی به کاربران،  امکان شکایت از 
خدمات ارزش افزوده فراهم شد و وزیر ارتباطات هشدار 
داد اگر خدمات واقعی ارزش افزوده که در حمایت از 
کسب وکارها صورت می گیرد از کالهبرداری ها جدا 
نشود، کل ســرویس های ارزش افزوده برای همیشه 
تعطیل خواهد شد و همچنین اعالم کرد پیگیری ها 
برای اینکه پولی که به صورت ناصحیح از جیب مردم 
رفته، برگردد و این روند ناصحیح ادامه پیدا نکند، ادامه 
دارد. در نهایت ضوابط استفاده از خدمات ارزش افزوده 
در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد 
که به  موجب آن، دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی 

موظف است پس از دریافت درخواست خدمات ارزش 
افزوده از سوی مشترک، شرح خدمات، هزینه و زمان 
استفاده از آن را به مشترک اطالع دهد و همچنین برای 
مشترک به صورت جداگانه صورتحساب صادر کند؛ تا 
بدین ترتیب این مصوبه نیز به روش های جلوگیری از 

کالهبرداری های ارزش افزوده اضافه شود.
در این راستا، حسین فالح جوشقانی رئیس سازمان 
فناوری اطالعات با بیان اینکه ما با خدمات شــفاف 
و مبتنی بر روش های اصولــی و صحیح که از راه های 
قانونی انجام می شود مخالف نیستیم، گفت: خدمات 
ارزش افزوده از طریق اپراتورهای ثابت و بیشتر موبایل 
انجام می شــود. بدین ترتیب اپراتورها خدمات ارزش 
افزوده را بر بستر شبکه ارائه و سهم خود را از شرکت ها 
دریافت می کنند. ما در بررسی هایمان متوجه شدیم 
بعضی مشترکان بدون اینکه مطلع باشند به روش های 
کالهبردارانه به صورت ناخواســته عضو ســرویس و 

مجبوربه پرداخت این هزینه ها می شدند.
وی با اشاره به مصوبه ساماندهی خدمات ارزش افزوده 
اظهار کرد: ما در این مصوبه اپراتورها را ملزم کردیم اوال 
مشترک اعتباری برای خدمات ارزش افزوده تعیین کند 
که صرفا از محل آن اعتبار برای سرویس هزینه شود. 
بنابراین اگر کسی خواست سرویسی را برای مشترک 
فعال کند و مشترک آن اعتبار را نداشته باشد، اپراتور 
حق ندارد این سرویس را فعال کند مگر اینکه بخواهد 
ســرویس را به صورت رایگان بدهد. این روش باعث 
می شود حتی اگر مشــترکان ناخواسته عضو شوند، 

متحمل هزینه های اضافه نشوند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه 
با این مصوبه دســتوربه تعطیلی سرویس ها ندادیم، 
ادامه داد: همچنیــن در این مصوبــه اپراتورها ملزم 
هستند صورت حساب مشترکان را جدا کنند. یعنی اگر 
مشترکی در سرویس های ارزش افزوده بدهکار است، 
اپراتور نباید سرویس های پایه تماس و پیامک و اینترنت 
را براش قطع کند و اپراتور باید ارزش افزوده را با شرکت 

حل وفصل  کند.
درباره شکایت مشترکان از سرویس های ارزش افزوده 
و برگشــت هزینه ها بیان کرد: ما اعــالم کردیم این 
سرویس ها از مردم دریافت شده و لیست این شکایات را 

به قوه قضاییه فرستادیم که در نوبت بررسی قرار دارد.

دســتمزد کارگری ســال 
۹۹ نه تنها در سال گذشته 
تعیین نشــد بلکه با شیوع 
بیماری کرونــا حتی تا به 
امروز نیز کارگران همچنان 
در انتظار تعیین حداقل دســتمزد خود هســتند. 
طی روزهای گذشــته حتی موضوع فریز دستمزد 
کارگران به دلیل عدم برگزاری جلســات تعیین به 
دلیل بیماری کرونا مطرح شد که اعتراض بسیاری 
از فعاالن و نماینده های کارگری را به دنبال داشته 
است. طوالنی شدن روند تعیین دستمزد کارگری 
در حالی اتفاق افتاده اســت که هر ساله می بایست 
از آذرماه جلسات تعیین دستمزد تشکیل و تا نیمه 
های اســفندماه این موضوع تعیین تکلیفر شــود. 
متاسفانه برای سال ۹۹ کارگران کماکان در انتظار 
برگزاری جلسات هســتند و بی توجهی متولیان با 
همراهی بیماری کرونا توانسته نگرانی های کارگران 

را افزایش دهد.
به نظر می رسد که دولت، همراهی خوبی با سناریوی 
کرونایی کردن فضای روابــط کار دارد. فرافکنی ها و 
سناریوســازی های کارفرمایان بــه مذاکرات مزدی 
اسفندماه نیز محدود نماند؛ در یکی از روزهای هفته 
دوم فروردین ماه، نماینده کارفرمایان در شورای عالی 
کار، در گفتگو با یکی از رسانه ها، از بخش جدیدی از 
این سناریو که البته پیشتر هم طرح شده بود و اکنون 
ســعی می کنند در مورد آن گفتمان ســازی کنند، 

پرده برداری کرد: »فریز مزدی«. این اظهارات را همان 
روز، خبر ساعت دو صداوسیما به عنوان یک خبر جدید 
در مورد دستمزد کارگران مطرح کرد که واکنش های 
نمایندگان کارگری دستمزد و فعاالن مزدبگیران را به 

دنبال داشت.
در همین رابطه یــک نماینده کارگــری در رابطه با 
پیشــنهاد فریز مزدی سه ماهه نخســت که از سوی 
کارفرمایان مطرح شده، با اشاره به جلسه میانه اسفند 
گفت: نه تنها کارگران به این پیشــنهاد کارفرمایان 
اعتراض کردند، وزرای اقتصاد و کار نیز از این موضوع 

ناراضی بودند و آن را رد کردند.
یکی از نمایندگان کارگری در کمیته مزد شورای عالی 
کار سید جعفر توفیقی است. او در رابطه با این مساله 
گفت: بحث فریز مزدی برای اولین بار امســال مطرح 
نشده بلکه کارفرمایان چندین ســال گذشته هر بار 
به بهانه هایی چون یارانه نقدی، مشکالت تسهیالت 
بانکی و... هر بار این پیشــنهاد را مطرح می کردند که 
البته همیشه هم رد می شد. با این همه امسال از یکسو 
شیوع ویروس کرونا در کنار حضور دو وزیر در جلسات 
این پیشنهاد را به جامعه کشاند. فراموش نکنیم امسال 
وزارت تعاون نیز به دلیل اهمیت مساله سبد معیشت 
حضوری گســترده در شــورا داشــت و این امر مایه 

خوشحالی ماست.
توفیقی تاکید کرد: گرچه ایــن تصمیم خیلی زود از 
طرف دولت و کارگران با قاطعیت رد شد اما کارفرمایان 
در رسانه های مختلف فضای روانی ساختند که گویا 
تولید کشور لنگ همین افزایش ناچیز حقوق کارگران 
است. تو گویی تنها کارفرمایان هستند که از این مساله 
زیان می بینند و خانوار کارگران ایران که پیش از کرونا 

هم شرایط دشواری داشــتند گزندی از این بیماری 
نمی بینند. انگار نه انگار که طبق مصوبه کارفرمایان در 
جلسات پیشین کمیته دستمزد حقوق فعلی کمتر از 

یک سوم هزینه های زندگی است.
توفیقی در رابطه با دالیل اتخاذ این تصمیم کارفرمایان 
گفت: همانطوری که می دانید مزد سهم بسیار ناچیزی 
در هزینه تمام شــده کاال دارد اما کارفرمایان محترم 
همواره آن را به عنوان مساله خود معرفی کردند. چون 
دیواری کوتاهتر از کارگران وجود ندارد. وگرنه کیست 
که نداند افزایش بهره وری ســرمایه در ایران یا بهبود 
فضای کسب و کار به مراتب می تواند سودآوری بیشتری 
برای یک بنگاه نسبت به مزد داشته باشد. کارفرمایان 
سراغ بهبود فضای کسب و کار نمی روند چون الزمه 
آن شفاف سازی اســت و به همین بهانه کارگرانی که 
به زحمت هزینه خانــواده را تامین می کنند را باز هم 

فقیرتر کنند.
توفیقی با اشاره به جلسه میانه اســفندماه گفت: در 
جلسه فوق عالوه بر تیم کارگری و کارفرمایی دو وزیر 
دولت، یعنی آقای دژپسند و شریعتمداری هم حضور 
داشتند. کارفرمایان با طرح سه ماهه فریز مزدی وارد 
بحث شدند که اعتراض شــدید ما را در پی داشت. با 
این حال دولت به شدت نسبت به اقدام آنها معترض 
شد و وزرا به آنها گفتند شــما طرح خود را به دولت 
ارائه کردید و بناست دولت از شــما حمایتهای الزم 
را انجام دهد. پس چرا دوباره این بحث را به جلســات 
شــورای عالی کار می آورید؟ این به اصطالح راه حل 
کارفرمایان پاسخ نسبتا شدیدی از سوی دو وزیر دولت 
گرفت و آنها نیز ترجیح دادند بحث خود را رها کنند. 
گرچه گویا در جلسات مزدی این بحث رها شد اما در 

رسانه های همیشه حامی کارفرما و بخش خصوصی 
رها نشده است.

احتمال افزایش حداقل حقوق کارگران تا پایان هفته
شنیده های حاکی از این است که احتماال جلسه شورای 
عالی کار برای افزایش حقوق کارگران در پایان هفته 
جاری یعنی در روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه، تشکیل 
خواهد شد.هرچند میزان افزایش حقوق هر ساله پیش 
از آغاز سال نو تعیین می شود، اما تعیین تکلیف افزایش 
دستمزد ها کارگران در ســال ۹۹ به پس از تعطیالت 
نوروزی کشیده شده است، به نظر می رسد که تصمیم 
نهایی برای میزان افزایش پایه حقوق کارگران در این 

هفته گرفته شود.
در ابتدا هفته نیز علی خدایی، نماینــده کارگران در 
شورای عالی کار در گفتگو با تجارت نیوز از وعده ضمنی 
برای برگزاری این جلسه در هفته جاری خبر داد.طبق 
گفته وزیر کار در پایان سال ۹۸، قرار بود جلسه افزایش 
دستمزد در نیمه نخست فروردین ماه سال ۹۹ برگزار 
شود که این کار انجام نشد.در خصوص میزان افزایش 
حقوق نیز سه سناریو مطرح اســت؛ رسیدن حداقل 
دستمزد به ۲٫۸ میلیون تومان، که در رسانه ها به عنوان 
پیشنهاد نمایندگان کارگران مطرح شد؛ اما کارفرمایان 
به صراحت اعــالم کرده اند که به هیــچ وجه عنوان 
حقوق ها بیش از ۱۵ درصد معــادل حدود ۲۰۰ هزار 
تومان، افزایش نمی یابد.در حال حاضر حداقل حقوق 
کارگران ۱٫۵ میلیون تومان است، با توجه به آخرین 
تورم اعالمی توسط مرکز آمار ایران که ۳۵ درصد بوده، 
به عنوان سناریو سوم این احتمال نیز وجود دارد که 
حقوق ها ۳۵ درصد افزایش یابد و حداقل دستمزد به 

دو میلیون تومان برسد.

سه سناریو برای تعیین مزد 99 مطرح است

دیوار کوتاه کارگران در بحران کرونا
گروه اقتصاد ایران

News kasbokar@gmail.com

آثار مخرب کاهش فعالیت های تجاری 
مرتضی افقه، اقتصاددان

تجارت خارجی ایران با کشورهای دیگر به دنبال شیوع بیماری کرونا کاهش و یا متوقف شده است. بسیاری از کشورهای جهان که با ایران مراودات تجاری داشته اند به همین دلیل دیگر شرایط ادامه صادرات و واردات را ندارند و درآمدهای تجاری 
ایران به همین دلیل کاهش بسیاری داشته و در ادامه نیز شاهد رشد بیشتر این کسری ها خواهیم بود. کسری تراز تجاری کشور به دلیل ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی می تواند تاثیر بسیاری بر آینده اقتصادی ایران داشته باشد و تهدیدی جدی 
برای آینده خواهد بود. کم شدن سفرهای داخلی و آثار آن بر اقتصاد حمل و نقل، افزایش تقاضا برای خرید برخی از کاالها، بسته شدن مرزها و کاهش فعالیت تجار و کم شدن صادرات محصوالت از آثار مخرب شیوع کرونا در ایران است که بر بخش های 
مختلف اقتصاد کشور اثرگذار است. اما در این بین بسته شدن مرزها و کاهش فعالیت تجار ضربه بسیار بدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد و کسری تراز تجاری را رقم می زند. متاسفانه با توجه به اینکه در سال گذشته نیز ایران با کسری تراز تجاری 
روبرو بوده این عوامل تهدیدی بسیار جدی برای رقم زدن کسری بزرگتری خواهند بود. متاسفانه شیوع بیماری کرونا در ایران آن هم در شرایطی که آمادگی الزم برای مقابله با آن در کشور وجود نداشت، بدون تردید ضربه مهلکی به اقتصاد در حال 
آسیب فعلی کشور وارد می کند. اما از طرفی دیگر گران شدن نرخ ارز باعث شده محصوالت صادراتی داخلی گران شود. این بدان معناست که بسیاری از همین محصوالت صادراتی ما هم خودشان وابسته به نرخ ارز هستند و با گران شدن نرخ ارز 
محصوالت صادراتی مان گران شده اند بنابراین مزیت نسبی خود را نسبت به گذشته از دست داده اند و تقاضا برای خرید محصوالت داخلی کاسته شده است. پس به رغم آنکه واردات ما در خوش بینانه ترین نگاه، ثابت بوده است، صادرات غیرنفتی به 

دالیلی که ذکر شد کاهش پیدا کرده و این امر منجر به منفی شدن تراز تجاری ایران در این مدت شده است.

دستمزد نباید به قیمت عرضه شوک بدهد
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

باید توجه داشته باشیم که در جریان تعیین دستمزد هم شرایط کارفرما و هم شرایط کارگران باید در نظر گرفته 
شود. در این روزها که شرایط بحرانی کرونا را نیز داریم باید به این مسئله توجه کرد که هر دوی این اقشار از این 
بحران تاثیر پذیرفته اند. اما اینکه معطلی بسیاری برای تعیین میزان دستمزد دیده می شود جای اعتراض و 

نگرانی برای کارگران وجود دارد. 
به هر ترتیب دستمزد هر سال باید در هفته های پایانی سال قبل از آن تعیین شود و دغدغه ای از این بابت برای 
کارگران باقی نماند. تولید به کارگر و نیروی کار وابسته است و باید به این قشر با توجه به شرایطی که برای اقتصاد 
ایجاد شده است توجه داشت. قدرت خرید و معیشت کارگران با شرایطی موجود تهدید شده و باید دستمزد به 

گونه ای تعیین شود که کفاف نیازهای این قشر را بدهد.
البته باید توجه کرد که هم یک بنگاه بتواند دوام بیاورد و سود متعارفی کسب کند، هم هر فرد باید دریافت حداقلی 
داشته باشد تا بتواند خرج کند. در غیر این صورت کل چرخه اقتصاد به مشکل می افتد. اگر افراد قدرت خرید 
نداشته باشند، تقاضا افت می کند و با افت تقاضا رکود ایجاد می شود اما در شرایطی خاص هر قدر که دستمزد باالتر 
برود، به رونق اقتصادی و خروج از رکود کمک می شود. ولی باید به این نکته هم توجه کرد که افزایش دستمزد به 
افزایش قیمت تمام شده منتهی می شود. باید افزایش دستمزد به شکلی باشد که به قیمت عرضه شوک ندهد تا 

فرد بتواند همین حداقل قدرت خرید مناسبش را حفظ کند.

طالفروشان توانایی پرداخت مالیات را نخواهند داشت

معاون حمل و نقل سازمان راهداری، از حمل ۸۶۶ هزار 
تن کاالهای اساســی ظرف بازه زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۶ 
فروردین، به واسطه ۳۵ هزار سرویس کامیون خبر داد.

مهران قربانی درباره حمل کاالهای اساســی از بنادر به 
داخل کشور گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای مکلف شده تا با توجه به پروتکل جدید مبارزه با شیوع 
ویروس کرونا، فرآیند حمل کاالهای اساســی از بنادر را 
بازنگری کند. وی افزود: در دو ماه اسفند و فروردین بیش 
از ۲۷۰ فروند شناور اقیانوس پیما وارد بنادر شده اند، این 
در حالی است که در سال های گذشته، تعداد ورود کشتی 
های باری به بنادر در این دو ماه با کاهش روبرو می شد، 
ولی امسال به دلیل شــرایط خاصی که وجود داشت، با 
افزایش ورود کشتی های حامل کاالهای اساسی به بنادر 

مواجه بودیم.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ادامه داد: به دلیل دستورالعمل کاهش فعالیت بخش حمل 
و نقل جاده ای به علت مقابله با شیوع ویروس کرونا، در دو 
ماه اســفند ۹۸ و فروردین ۹۹ با کاهش عملکرد ناوگان 
حمل و نقل جاده ای مواجه بودیم؛ به گونه ای که تنها ۴۵ 
درصد ناوگان باری جاده ای در دو ماه مذکور فعال بوده اند.

قربانی حجم کاالهای اساسی جابجا شده در ماه پایانی 
سال گذشته و ماه ابتدایی امســال را ۲ میلیون تن ذکر 
و اظهار داشت: از ۲۵ اســفند ۹۸ تا ۱۶ فروردین امسال 
۸۶۶ هزار تن کاالی اساسی با ۳۵ هزار دستگاه کامیون 
وارد کشــور شــد که بخش اعظم آنها، از بندر امام )ره( 
با ۵۵ درصد کاالهای اساســی و مابقی به بنادر شهید 
رجایی، شهید بهشتی، نوشهر، انزلی و بوشهر اختصاص 

داشته است.
این مقام مسئول درباره اقدامات ســازمان راهداری در 
خصوص اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه در بنادر شش گانه 
مذکور گفت: به هر یک از رانندگان کامیون های ورودی 
به این بنادر، بسته های بهداشتی به صورت رایگان اعطا 
شده و ســالن های اعالم بار نیز از محوطه های مسدود 
به محوطه های باز منتقل شده اند، ضمن اینکه سهمیه 
ســوخت ناوگان جاده ای که در این مدت اقدام به جابه 
جایی کاالهای اساسی کرده اند، ۳۰ درصد افزایش داشته 
و سهمیه الستیک رانندگان را هم افزایش داده ایم.به گفته 
قربانی، صاحبان بار موظف شده اند تا در مقصد، بالفاصله 
کرایه حمل را به راننــدگان پرداخت کنند و از تأخیر در 

پرداخت کرایه حمل خودداری شود.

جابه جایی ۸۶۶ هزار تن کاالهای اساسی ظرف ۲۰ روز

هزینه های ارزش افزوده چه زمانی به مشتركان برمی گردد؟

کالهبرداری از مشترکان با عضویت ناخواسته
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تسهیل استفاده از سرویس های 
ابری بــرای اســتارت آپ ها و 

كسب وكارهای ُخرد
ابــرآروان به منظــور حمایــت از اســتارت آپ ها و 
کســب وکارهای ُخرد که در وضعیت کرونا صدمات 
بسیاری دیده اند، با افزایش ۲.۵ برابری بازه ی رایگان 
محصول CDN، افزودن فیچرهای جدید به ســطح 
رایگان محصوالت امنیت ابری، عدم افزایش قیمت 
پشتیبانی پایه و محصوالت ویدیویی خود تالش کرد 
به سهم خود استفاده از ســرویس های ابری را برای 
این دسته از کسب وکارها تسهیل کند. بنابر اعالم ابر 
آروان، این مجموعه که در ۴ سال گذشته روی خدمات 
عمومی خود هیچ افزایش قیمتی نداشــته است بنا 
داشت با توجه به رشد سه برابری قیمت ارز در سال 
گذشته افزایش قیمت را اعمال کند که به گفته ی پویا 
پیرحسینلو؛ ناخدای اجرایی ابر آروان، »این تصمیم از 
موقعیت دشوار کشور متاثر شد. ما در اصالح قیمت ها 
تالش کردیم تا به سهم خود، خدمات رایگان خود را 
گسترش داده و در هر دسته ی محصول و سرویس، 
بخشی از سرویس های پراستفاده ی مشتریان تا جای 
ممکن بدون افزایش قیمت باقی بماند. ما همچنان بر 
مسیر پیشین خود گام بر می داریم و فکر می کنیم باید 
با حمایت از کسب وکارهای خرد، افزایش قیمت ها 
را تنها محدود به بخش مشــتریان بزرگ و سازمانی 
کرد.«پویا پیرحسینلو هم چنین به افزایش پیوسته 
هزینه های تامین سخت افزار و دشواری های تامین 
آن در وضعیت جهانی اشــاره کرد و گفت: »در مورد 
هزینه های این محصول هم تالش کردیم، با وجود 
افزایش قیمت، هم چنان اســتفاده از سرویس های 
ابر آروان اقتصادی تر از سایر سرویس دهندگان این 

محصول باشد.«

محصوالت خانواده ی ویدیو و پخش 
زنده ابر آروان بدون افزایش قیمت

وضعیت کنونی، استفاده از بسترهای ویدیویی آنالین 
را افزایش داده اســت و ضرورت و حجم درخواست 
استفاده از این دســته محصوالت، سبب شد تا ابر 
آروان در سال جدید هیچ گونه افزایش قیمتی برای 
این دسته محصول انجام ندهد. هم چنین استفاده از 
پلتفرم ویدیو ابر آروان تا ۱۰ گیگابایت، رایگان است. 
پیش از این، در اسفند ماه، ابر آروان محصوالت این 
حوزه را به رایگان در اختیار کسب وکارهایی قرار داده 
بود که از این بستر برای سرویس دهی مضاعف در 
دوران کرونا استفاده می کردند و استفاده ی رایگان از 
این محصوالت را تا پایان فروردین نیز تمدید کرده 
است. همچنین استفاده از فضای ذخیره سازی ابری و 
پلتفرم ابری آروان نیز تا پایان اردیبهشت  ماه رایگان 

باقی خواهد ماند.

كرونا به جان استارت آپ ها افتاده است
تغییر در استارت آپ ها با کاهش نیروی کار گسترده 
اتفاق می افتد. بیش از 3 میلیون امریکایی در دو هفته 
گذشته مطالبات بیکاری درخواست کرده اند، رقمی که 
رکورد سطح بحران اقتصادی گذشته را شکسته است. 
حال کارگرانی که مشاغل آن ها به تعامالت حضوری 
متکی است، مانند رستوران ها و صنعت گردشگری 
بیشــتر تحت تأثیر قرار گرفته اند. استارت آپ ها در 
ماه مارس نزدیک به ۴ هزار شــغل را از دست دادند، 
چراکه بحران شــیوع کرونا باعث اختالل در تجارت 
مرســوم و متداول در سرتاســر جهان شده است. 
سی ان بی سی گزارشی دراین باره منتشر کرده است. 
این اخراج ها و ترک کارها که توســط سی ان بی سی 
براساس گزارش های منتشرشده تهیه شده، شامل 
بیش از 38۰۰ نفر اســت که در بیش از ۴۰ شرکت 
ازجمله شرکت های پذیرایی و مسافرتی، حمل ونقل، 
تحویل غذا، هــوش مصنوعی بوده اســت. آن ها در 
سرتاسر امریکا مستقر هستند ازجمله در کالیفرنیا، 
آستین، بوســتون و پورتلند. براساس گزارش ها این 
شــرکت ها مجموعاً ۱۵ میلیارد دالر دارایی دارند. 
کاهش شــغل ها تاثیرات گســترده بحران را تاکید 
می کند و نشان می دهد که درست است روزی مشاغل 
در دره سیلیکون سریع رشد می کنند؛ اما روزی دیگر 
نمی توان آنها را از وضعیت ناگوار محافظت کرد. روز 
سه شنبه هفته گذشته، نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان امریکا و چند نماینده دیگر از روسای وزارت 
خزانه داری و اداره کسب وکارهای کوچک درخواست 
کرد که اطمینان حاصل کنند که استارت آپ ها هم 
حتماً بتوانند از بودجه ای که دولت فدرال برای کمک 
به مشاغل کوچک تعیین کرده، بودجه دریافت کنند. 
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، آن ها هشــدار دادند 
که برنامه دقیق قانون اداره کسب وکارهای کوچک، 
مشاغل اســتارت آپی را از کسب وکارهای کوچک و 
درنتیجه در دریافت وام فدرال جدا کرده اســت. به 
گفته نمایندگان مجلس امریکا، اداره کسب وکارهای 
کوچک می تواند تمام استارت آپ ها را توسط همان 
بنگاه های سرمایه گذاری شــان حمایت کند، اما اگر 
این شرکت ها بیشــتر از ۵۰۰ کارمند داشته باشند، 
این کمک شــامل حال آن ها نمی شــود.تغییر در 
اســتارت آپ ها با کاهش نیروی کار گسترده اتفاق 
می افتد. بیــش از 3 میلیون امریکایــی در دو هفته 
گذشته مطالبات بیکاری درخواست کرده اند، رقمی که 
رکورد سطح بحران اقتصادی گذشته را شکسته است. 
حال کارگرانی که مشاغل آن ها به تعامالت حضوری 
متکی است، مانند رستوران ها و صنعت گردشگری 

بیشتر تحت تأثیر قرارگرفته اند.

اخبار

رئیس مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی با 
اشاره به برگزاری جشنواره بهاره مجازی گفت: 
در تالش هستیم دو مشــوق بلندمدت یعنی 
مشوق کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده 
و مشــوق تحریک عرضه در فضای مجازی را 
برای فــروش اینترنتی اصنــاف لحاظ کنیم.

علی رهبری در نشست خبری مجازی خود با 
خبرنگاران با اشاره به جشنواره بهاره مجازی 
که در اسفندماه سال گذشته برگزار شد، گفت: 
این جشــنواره شامل ســه رکن اصلی یعنی 
خریداران اینترنتی، فروشگاه های اینترنتی و 
فروشگاه های آفالین )واحدهای صنفی( بود که 
در دوران شیوع ویروس کرونا با کاهش جدی 
فروش مواجه شــد و در ریسک ورشکستگی 
قرار گرفتنــد. رئیس مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکی بیان داشــت: هدف از جشنواره 

مجازی این بود که فروشــگاه های اینترنتی 
تســهیالتی به اصناف ارائه دهنــد و اصناف 
آفالین که به علت تعطیلــی بازارها با کاهش 
شدید فروش مواجه شده بودند بتوانند بخشی 
از کاالها را    از طریق دفتر فروش اینترنتی ارائه 

کرده و به فروش برسانند.

استقبال اصناف از جشنواره فروش 
اینترنتی

وی افــزود: نتایج جشــنواره بهــاره مجازی 
کــه در دوره اول و در فاصله زمانــی ۲3 تا ۲9 
اســفند ماه برگزار شــد، حاکی از آن است که 

حدود ۲۰8 هزار بازدید از ســایت جشــنواره 
انجام شد. رهبری اظهار داشــت: هزار و ۲۰۰ 
فروشــگاه اینترنتــی متقاضــی عضویت در 
 جشــنواره مجازی بودند اما با توجه به سوابق 
عملکرد آنها فقط 3۱9 متقاضی در جشــنواره 
بهاره مجازی مجاز به شــرکت شــدند. رئیس 
مرکز توســعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: 
واحدهای صنفی آفالین به خصوص واحدهای 
صنفی عرضه کننده کیف و کفش، لوازم خانگی، 
پوشاک، آجیل و خشکبار که بیشترین آسیب 
را    بر اثر شــیوع ویروس کرونا دیدنــد به طور 
ویژه در طرح جشــنواره بهاره مجازی شرکت 

کردند. وی بیان داشــت: حــدود ۵ هزار واحد 
صنفی با این جشــنواره ارتباط برقرار کردند و 
بعضی از این واحدهای صنفی به فروشگاه های 
اینترنتی متصل شــدند و توانســتند بخشی از 
 کاالهای خــود را    از این طریــق عرضه کنند.

 رهبری با اشــاره به مزایای خریــد اینترنتی 
اضافــه کــرد: اغلب کاالهــا از طریــق عرضه 
مجــازی بــا تخفیــف ارائه شــد و مــردم از 
اینترنت رایــگان بهره مند شــدند. هم چنین 
جوایز قرعه کشــی به مشــتریان اعطا شــد، 
 ضمــن ایــن کــه مــردم کاال را    با ســالمت

 بیشتری دریافت کردند.

فروش اینترنتی اصناف ادامه دارد
رئیس مرکز توســعه تجارت الکترونیکی اظهار 
داشــت: عملیات اجرای دور دوم جشنواره به 
بخش خصوصی یعنی اتاق اصناف واگذار شده و 
از ۱۵ فروردین آغاز شده است. وی افزود: پایش 
و ارزیابی عملکرد فروشگاه های اینترنتی در ارائه 
خدمات به واحدهای صنفی آفالین توسط دولت 
انجام می شــود. رهبری اضافه کــرد: در تالش 
هســتیم تا دو مشــوق بلند مدت برای فروش 
اینترنتی اصناف در نظر بگیریم که اولین مشوق 
کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده و دومین 
مشــوق تحریک عرضه در فضای مجازی است. 
رئیس مرکز توســعه تجارت الکترونیکی بیان 
داشت: در زمان برگزاری جشنواره بهاره مجازی 
فروش کسب و کارهای پیش روی اینترنتی بین 

۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافت.

مدیر عامل مرکز فابا شناسایی بیش از ۲۰۰ استارتاپ 
فین تک و شهرهوشمند در کشــور، برگزاری دوره 
DBA بانکــداری دیجیتال و برگــزاری پر قدرت 
ITE ۲۰۲۰ در سال 99 را از عمده فعالیت این مرکز 
برشمرد.محمدمراد بیات مدیرعامل مرکز فابا در 
گفت وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری ایسکانیوز، 
درباره فعالیت های این مرکز در سال گذشته، اظهار 
کرد: ســال 98 برای مرکز فابا سال پرکاری بود؛ به 
گونه ای که برنامه های این مرکز از رونق بسیار خوبی 
برخوردار شدند. وی با اشاره به فعالیت مرکز فابا در 
حوزه های مختلف افزود: در بخش رســانه، سایت 
فابانیوز که پایگاهی تخصصی است و عمدتا فعاالن 
و متخصصان صنعت بانکــداری و پرداخت از آن 
بازدید می کنند، روزانه ده ها مطلب متناسب با این 
حوزه را منتشر کرد.مدیرعامل مرکز فابا، استقبال 
از مطالب تولیدی و محتوایی این پایگاه خبری را 

»بسیار خوب« توصیف کرد و افزود: فابانیوز معموال 
گفت وگوها، گزارش ها و یادداشت هایی را مرتبط با 
فناوری های روز دنیا منتشر می کند. همچنین انتشار 
مطالبی با هدف شــکل دادن به اذهان و پرداختن 
به موضوعاتی که در صنعــت بانکداری و پرداخت 
مغفول مانده اند و ضرورت دارد که به آنها پرداخته 
شود، در دستور کار سایت قرار داده است. بیات در 
ادامه به انتشار منظم ماهنامه بانکداری الکترونیک 
در بخش رسانه ای مرکز فابا اشاره کرد و گفت: در 
سال گذشته، این نشریه به شماره 98 خود رسید؛ 
این برای نخستین بار است که مجله ای تخصصی 
و کامال تولیدی در کشور در حوزه فناوری های مالی 

به چنین سطحی از انتشار و استقبال می رسد. این 
امر، قدمت، پیشتازی و پویایی کار را آشکار می کند.

از آموزش های کوتاه مدت تا برگزاری 
دوره DBA بانکداری دیجیتال

وی با اشــاره به اینکــه یکی دیگــر از بخش های 
فعالیــت مرکز فابــا، عرصه آموزش اســت، بیان 
کرد: در این حــوزه، عالوه بــر آموزش های کوتاه 
 مدتی که ارائه شــد، این مرکز چندین اقدام موثر 
دیگر را نیز در سال گذشته انجام داد، از جمله اینکه 
 DBA برای نخســتین بار دوره دکترای مهارتی یا
بانکداری دیجیتال را راه اندازی کرد. وی افزود: بیشتر 

دانش پژوهان دوره DBA، مدیران صنعت بانکداری 
و پرداخت کشور هستند که تاکنون دو ترم را پشت 
سر گذاشته اند. این دوره، تجربه نابی را برای کشور 
ایجاد کرده و با همکاری دانشــگاه تربیت مدرس، 

شکل گرفته است.
بیات، با اشاره به برگزاری نشست ها و میزگردهای 
آموزشی و تخصصی متعدد در سال گذشته، گفت: 
مرکز فابا رویدادهای مختلفی را در حوزه هایی چون 
بانکداری دیجیتال، پرداخت یاران، امنیت و کشف 
تقلب و امنی چنل در سال 98 برگزار کرد که هر یک 
از آنها، با استقبال بسیار زیادی از سوی مخاطبان 

مواجه شد.

حمایت از استارتاپ ها
مدیرعامــل مرکز از جملــه ماموریت هــای این 
مرکز را حمایت از اســتارتاپ ها دانســت و افزود: 
فابا در حوزه استارتاپ ها و کســب و کارهای نوپا، 
اقدامات ارزشمندی را در ســال 98 انجام داد که 
 از جملــه می توان بــه راه اندازی ســایت فاباتک، 
شناســایی بیــش از ۲۰۰ اســتارتاپ فین تک و 
شهرهوشــمند به منظور حمایت از آنها و معرفی 
این گروه ها به مراکز حمایتــی مرتبط، برگزاری 
جشــنواره بــزرگ فین تــک ایــران و همچنین 
جشنواره اســتارتاپی شهرهوشــمند، اشاره کرد. 
بیات ادامه داد: اقدام دیگری که در این حوزه انجام 
شــد، راه اندازی مرکز فین تک شریف با همکاری 
دانشگاه صنعتی شریف بود که با حضور رئیس این 
 دانشگاه و وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاییز امسال

 رونمایی شد.
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در حالی کــه نیمی 
از نخســتین مــاه 
سال 99 را پشت سر 
گذاشته ایم، عالوه بر 
اینکه مــزد کارگران 
مشخص نشــده، بیماری کرونا جا را تهدید 
می کند، خطر بیکاری نیز در کمین میلیون 
ها حقوق بگیر اســت. این در حالی است که 
بخشی از کسب و کارها با تعطیلی دستوری 
خانه نشین شده اند  بخشی نیز هم که بر سر 
کار حاضر شده اند مگس می پردانند و در این 
بین گروهی هم هستند که با موج تقاضا روبرو 
شده اند. در این میان شاغالن خانه نشین که 
بســیاری نیز صاحب بنگاه اند، نه تنها نگران 
نبود تقاضا که نگــران پرداخت مالیات، بیمه 
و حقوق کارگرانی هستند که آنها نیز در این 
شرایط حال و روز خوبی ندارند. در این میان 
تنها نهادی که می تواند چتر حمایتی خود را 
بگشتراند دولت اســت. هرچند دولت نیز در 
شرایط تحریم با مشکالت بســیاری روبه رو 
است اما تنها نهادی است که در این شرایط به 

قولی دستش به دهانش می رسد و می تواند 
تدابیری بیندیشد. هرچند فقر مطلق در ایران 
بسیار پایین است، اما با شوک اقتصادی اخیر، 
بســیاری به دامان فقر مطلــق می افتند و با 
پرداخت این تسهیالت یک تور حمایتی ایجاد 
می شود که جلوی در غلتیدن خانوارها به فقر 

مطلق تا حد زیادی گرفته شود.

بسته 100 هزار میلیاردی الزم؛ اما 
کافی نیست

البتــه پیش از ایــن دولت بســته ۱۰۰هزار 
میلیــارد تومانی را بــرای مقابله بــا تبعات 
اقتصادی کرونا تصویب کرده بود که ۷۵ هزار 
میلیارد تومان آن را تسهیالت بانکی با با نرخ 
۱۲ درصد تشــکیل می داد و قرار است به آن 
دسته از واحدها و کسب وکارهای آسیب دیده 
از شیوع کرونا تخصیص یابد که کارکنان خود 

را حفظ کرده اند.

پیشــنهادهای 50 اقتصاددان به 
دولت

روز جمعه ۵۰ اقتصاددان در نامه ای به رئیس 
جمهوری پیشــنهادهایی را با عنوان »بسته 
اقدامات عاجل« برای سه ماهه نخست سال 

جاری ارائــه کردند تا بر این اســاس بتوان با 
تبعات اقتصــادی کرونا مقابله کــرد. در این 
نامــه اقداماتی از جمله حمایت از معیشــت 
خانوارهای آسیب دیده، اعطای کارت اعتباری 
خرید به تمــام ایرانیان، کمک بــه تولید و 
اشــتغال بنگاه های به اجبار تعطیل شده و... 

پیشنهاد شده است.
مجموع منابــع مورد نیــاز بــرای اقدامات 
پیشــنهادی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد 

شــده که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن از محل 
بودجه و از طریق منابع اضطراری یا جابه جایی 
ردیف های موجود و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
 نیز از محــل اعتبارات بانکــی در نظر گرفته

 شده است.

پیشنهادهای اتاق بازرگانی تهران 
برای حمایت از کسب و کارها

همچنین رئیس اتاق بازرگانی تهران خبر از 

ارائه پیشنهادهای این اتاق به رئیس جمهوری 
داد. مســعود خوانســاری ادامه داد: در این 
نامه پیشــنهاد شده دولت ســهم ۴۰ تا ۷۰ 
درصدي از حداقل حقوق شــاغالن را تقبل 
کند. همچنین جهــت تقویت زنجیره تامین 
محصوالت کلیدی ،  مقررات دســت و پاگیر 
برداشته شود . خوانساری از تهیه و ارائه بسته 
حمایتی مکمل دیگری در اتاق تهران خبر داد 

که تا دو هفته دیگر ارائه می شود .

خطر  بیكاری  در كمین  میلیون ها  شاغل  است

سونامی  تعدیل  نیرو   در  بنگاه ها
رئیس اتاق بازرگانی تهران: دولت سهم 40 تا 70 درصدي از حداقل حقوق شاغالن را تقبل كند

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

چارچوب  حمایت  از بنگاه ها
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

بیماری کرونا و تعطیلی صنوف دو طرف را تحت تاثیر قرار داده است؛ یک طرف تقاضا و طرف عرضه. بیشتر از طرف عرضه، طرف تقاضا تحت تاثیر قرار گرفته است چون بیماری کرونا مردم، صاحبان کسب و کار، شاغالن و کسانی که ارزش 
اقتصادی در قالب کاال یا در قالب خدمات ایجاد می کردند را خانه نشین کرده است. پس قاعدتا اینها که در خانه نشستند، درآمدشان را از دست دادند و زمانی که درآمدشان از دست رفت، توان خرید همان سبد قبلی را دیگر ندارند. به همین 
علت بیشترین مساله ما نخست ناشی از طرف تقاضاست. این کسانی که تقاضا ندارند، اینها شاغل بودند که یا محصول تولید می کردند یا در جایی کار می کردند یا خود صاحب کسب و کار بودند. این بخش، بخش دوم است یعنی در ناحیه 
طرف عرضه، بازار کار است که بیشترین تاثیر را پذیرفته و به همین دلیل ما در دو حوزه باید ورود کنیم. یکی اینکه سبد مصرفی اینها را حفظ کنیم و دوم اینکه دولت سیاست هایش را به گونه ای تنظیم کند که عالوه بر اینکه تقاضای افرادی 
که از کار بیکار شدند از دست نرود بلکه شرایط برگشت سریع اینها به کسب و کارها و فعالیت ها و حوزه های اقتصادی خودشان را  داشته باشند. باید توجه کنیم ک وقتی کسی کار نمی کند از آن طرف عرضه هم کاهش می یابد زیرا محصول 
تولید نمی کند ولی تقاضایی نیز برای آن نیست. پس تناسبی بین عرضه و تقاضا به نوعی هست. اما اینهایی که تقاضیشان کاهش یافته، آیا تقاضای خوراکشان هم کمتر شدهاست؟ نه، ما در بعضی از کاالها مثل خوراکی ها اصال کاهش تقاضا 
نداریم. در برخی خوراکی ها مثل لوازم بهداشتی چندین برابر تقاضای مازاد داریم. در برخی کاالها مثل خدمات حوزه بهداشت و درمان اتفاقا چندین برابر تقاضا بیشتر شده است. پس ما در این مساله تعدادی از کسب و کارهایمان که مربوط 
به حوزه تقاضاهای افزایش یافته، نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش یافته است. در این حوزه اصال نگران نیستیم و برای آن باید تجهیزات مورد نیاز را فراهم کنیم؛ ولی در بخش هایی که کاهش در میزان مصرف و تقاضا و درآمد داشتیم 
باید به فکرش باشند. دولت ها روش های مختلفی دارند. به صورت کلی به دو حوزه ما توجه می کنیم؛ یکی حوزه کمک به سبد مصرفی خانواده و حوزه کمک به شاغالن و اشتغال که این حوزه در قسمت سیاست های دولت یکی بحث غرامت 
دستمزد است یعنی دستمزد از دست رفته که حدود 60 درصد آن تامین شود و دولت بتواند 60 درصد دستمزد کسب و کار یا آن فرد یا آن شاغل را به او برگرداند یا اینکه از کانال بیمه بیکاری، نهادهایی مثل سازمان تامین اجتماعی، صندوق 
های بیکاری و... این کار را انجام بدهند یا دولت از محلی که می تواند این کار را انجام دهد که تا 60 درصد پیش بینی می شود که تامین شود. قسمت بعدی این است که این 60 درصد که تامین شد دولت باید بتواند سبد مصرفی خانوار را تامین 
کند که خانواده دچار ضعف یا فقر در مصرف کاالهای خوراکی و بهداشتی نشوند که بعدا مشکالت جدی تری شکل بگیرد. برخی از خدمات مانند خدمات آموزشی که تعطیل است که در آن بحثی نداریم و ورود نمی کنیم. برخی از موضوعات 
مثل غذا و خوراک هست که اگر با مشکلی مواجه شده باید بتوانیم برای مردم تامین کنیم. به عالوه اینکه این اتفاق ها بین یک تا سه ماه و حداکثر 4 ماه پیش بینی می شود که اتفاق بیفتد. یک ماه شروع، یک ماه تثبیت و یک ماه انتقال و خروج 
است. بنابراین تقریبا سه ماه است. در این سه ماه باید این کمک ها صورت بگیرد. اصوال در ماه اول که ماه شروع است، هنوز اتفاق جدی نیفتاده، در ماه دوم و سوم این اتفاق می افتد و اکثر دولت ها بین دو تا 4 ماه دخالت و کمک می کنند. دولتی 
مثل ما اگر توان و منابع مالی آن را نداشته باشد، تحریم باشد و نتواند آن منابع مالی اش را برگرداند، حداقل باید دو ماه را برنامه ریزی و کمک کند. چند سوال در اینجا مطرح است که این پول را از کجا بیاورد؟ واقعیت این است که دولت در این 
شرایط باید بین دو مساله انتخاب کند. دولت ها کسری بودجه بزنند و با افزایش نقدینگی، حجم پول را اضافه کنند. تورم مقداری باال رود که یک بیماری است یا باید اجازه بدهیم فقر و مشکالت و بحرانی که کرونا ایجاد می کند، گسترش پیدا 
کند. واقعیت این است که در حال حاضر بحران بیماری بسیار جدی تر است. لذا پیشنهاد اکثر اقتصاددانان این است که اشکالی ندارد و دولت می تواند در این شرایط از هر طریقی تامین مالی کند مثال اوراق مشارکت و اوراق خزانه تهیه کند 
و بفروشد و از آن طریق این کارها را انجام بدهد، از بانک مرکزی یا بانک های تجاری استقراض بگیرد. از طریق فروش شرکت های دولتی در بورس این کار را انجام بدهد. از هر طریقی که می تواند، این کار را انجام بدهد؛ ولی این دو ماه اصلی 
را برای شاغالنی که در حال حاضر شغلشان را از دست داده اند )نه آنهایی که شغلشان رونق گرفته یا تغییری نکرده( حدود 60 درصد غرامت دستمزد را تضمین کند و یا برای خانواده های فقیری که واقعا دچار بحران های جدی شده اند سبد 
مصرفی آنها را تضمین کند. پس دو گروه اند. یکی آنهایی که درآمدشان از دست رفته است و دیگری آنهایی که سبد مصرفی شان  کامال از دست رفته است.بنگاه ها نیز به چند دسته تقسیم می شوند. در همه کشورهای دنیا نیز همین گونه 
است. وقتی شما از سبد مصرفی خانواده ها حمایت می کنید و غرامت دشتمزد می دهید این پول را در اختیار خانواده ها و شاغالن قرار می دهید آن نیازمند است که خرید کند. بنابراین این پول دوباره وارد چرخه می شود و به نوعی هندلینگی 
اتفاق می افتد. جریانی از تقاضا شکل می گیرد. در حال حاضر بزرگ ترین مشکل در این بحران این است که چرخه تقاضا از دست می رود و وقتی چرخه تقاضا از دست رفت یک بنگاه اقتصادی نمی تواند ادامه حیات دهد. یک بحث این است 
که بنگاه های تولیدی تعطیل کردند و مجبور شدند در شرایط قرنطینه و خاصی، طبق دستورات تعطیل کنند. واقعیت این است که این تعطیلی بنگاه ها موقت است و دائمی نیست. خیلی در دنیا راجع به حوزه بنگاه ها الزم نیست دولت ها 
به طور جدی ورود کنند.  البته می شود از بنگاه ها هم حمایت کرد. حمایت آنها در این است که مالیات آنها را به تاخیر بیندازند و تسهیل کنند. وام هایی که دارند را تنفس بدهند. کمک دیگر به بنگاه ها برای آنهایی که ممکن است در حال 
فعالیت باشند و با مشکالتی مثل کمبود تقاضا مواجه شوند و مواد اولیه شان از بین برود و نیاز باشد آنها سریع تر کارهایی انجام بدهند یا با مشکالتی مواجه باشند. حداکثر وام های قرض الحسنه و وام های با نرخ سود پایین به آنها تعلق بگیرد 
که البته این کار انجام شده است. اما بحث دیگر در مورد بنگاه های داخل شهر و بنگاه های خرد و  کسب و کارها و اصناف داخل شهر است که مجبور شدند تعطیل کنند. اینها هم جزو شاغالن محسوب می شوند که یا خوداشتغالی هستند 

که مانند یک کفش فروش به تنهایی کار می کند یا دو کارگر دارد. به کارگران او ممکن است غرامت دستمزد تعلق بگیرد و به خود او وام قرض الحسنه بدهند. در تمام دنیا این گونه است. این وام ها هم بین 12 تا 36 ماه امکان برگشت دارد. 

رشد ۲۰۰ درصدی فروش اینترنتی در کشور با شیوع کرونا
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در پی شیوع کرونا فروش اینترنتی در کشور ۲۰۰ درصد رشد داشته است. مدرس خیابانی در برنامه تیتر امشب یک شنبه شب شبکه 

خبر با اشاره به این که بیماری کرونا همه ابعاد، زندگی مردم ایران و جهان را تحت تاثیر قرار داده است افزود: از این رو باید همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی آن را در هر 
تصمیم گیری در نظر گرفت.

سرمقاله

رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیكی خبر داد

تالش برای ادامه فروش اینترنتی اصناف در سال 99

مدیرعامل مركز فابا مطرح كرد

شناسایی بیش از 200 استارتاپ فین تک و شهر هوشمند در کشور


