
ایسنا نوشت: وام یک میلیونی که قرار است برای 
یارانه بگیران واریز شود در هر ماه ۴۷ هزار تومان 
قسط و در مجموع حدود ۱۲۹ هزار تومان سود 
بازپرداخت دارد.با پیشنهاد بانک مرکزی و توافقی 
که در دولت انجام شد، قرار بر این است که مبلغ 
یک میلیون تومان از محل منابع بانکی به صورت 
تسهیالت به حســاب یارانه بگیران واریز شود.

شرایط پرداخت این وام به  این صورت است که 
هر ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر امکان درخواست 
دریافت این وام را دارنــد و می توانند بعد از اعالم 
ســامانه ای که دولت معرفی می کنــد، تقاضای 
دریافت را در آن اعالم کننــد.وام یک میلیونی 
احتماال همراه با یارانه اردیبهشــت به حســاب 

متقاضیان واریز می شــود و در هــر ماه از محل 
یارانه  ای که دریافت می کنند، قسط آن طی ۲۴ 
ماه کم خواهد شد.اما در این بین برخی به اشتباه 
تصور می کنند که قسط این تسهیالت باال بوده و 
با توجه به سود ۱۲ درصدی که برای آن در نظر 
گرفته شده است، در هر ماه بخش زیادی از یارانه 
آنها صرف پرداخت قسط خواهد شد و در مجموع  
برایشان به صرفه نیســت.این در حالی است که 
محاســبه ســود و بازپرداخت وام یک میلیونی 
نشــان می دهد که دریافت یک میلیون تومان با 
سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماه؛ در مجموع 
حدود ۱۲۹ هزار تومان ســود  دارد و باید برای 
دریافت یک میلیونی؛ تا یک میلیون و ۱۲۹ هزار 

و ۷۶۳ تومان برگردانده شود.دریافت کنندگان 
وام یک میلیونی در هر ماه حدود ۴۷ هزار تومان 
قسط پرداخت می کنند که از محل یارانه واریزی 
و البته کمک معیشتی آنها به طور خودکار کسر 
می شود.در حال حاضر حدود ۷۸ میلیون نفر در 
هر ماه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می 
کنند و در کنار آن حــدود ۶۰ میلیون نفر از این 
جمع، کمک معیشــتی به تناسب اعضای خانوار 
دریافت می کنند؛ به طوری که برای خانوارهای 
تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، 
ســه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار 
تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز 

انجام می شود.

مرکــز آمــار فرانســه از کاهــش ۳۶ درصدی 
فعالیتهای اقتصادی در این کشور خبر داد.

به گزارش رویترز، در شرایطی که فرانسه پس از 
ایتالیا و اسپانیا به سومین کانون مرگبار کرونا در 
اروپا تبدیل شده و دولت برای جلوگیری از شیوع 
بیشتر این ویروس مرگبار اقدام به اعمال قرنطینه 
سراسری کرده است، مرکز آمار فرانسه در گزارشی 
اعالم کرد که حجم فعالیت های اقتصادی در این 
کشور در مقایسه با زمان قبل از شیوع بحران کرونا 

۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است. 
این مرکز به دولت فرانسه هشدار داده است که هر 
ماه قرنطینه سراسری در خاک این کشور باعث 
خواهد شد تا رشــد اقتصادی سه درصد کاهش 

پیدا کند. دولت فرانســه که پیشــتر تصمیم به 
قرنطینه این کشور تا پانزدهم مارس گرفته بود 
از تمدید این وضعیت تــا ماه آوریل خبر داد. این 
احتمال وجود دارد که گزارش رشد فصلی فرانسه 
که قرار بوده در پایان ماه آوریل منتشر شود، دیرتر 

منتشر شود. 
پیش از این نیز بانک مرکزی فرانسه پیش بینی 
کرده بود در نتیجه تعطیلی گسترده بخش های 
مختلف اقتصادی فرانسه، رشــد دومین اقتصاد 
بزرگ منطقه یورو در سه ماهه نخست امسال به 
منفی شش درصد برســد. از سوی دیگر مقامات 
قطری از ثبت رشــد منفی ۰.۶ درصدی در سه 
ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ خبر دادند تا بدین ترتیب 

رشد اقتصادی فصلی قطر پس از ۱۱ فصل منفی 
شود. در بین بخش های مختلف، بیشترین افت 
مربوط به بخش فناوری و ارتباطات با رشد منفی 
۹.۴ درصدی بوده اســت و پس از آن نیز ساخت 
و ساز با رشــد منفی ۱.۸ درصدی و تولید با رشد 
منفی ۱.۵ درصدی قرار دارند. بیشترین رشد نیز 
طی این مدت مربوط به خدمات دولتی با رشــد 
۱۱ درصدی بوده اســت و پس از آن نیز حمل و 
نقل با رشد ۹.۴ درصدی و خدمات مالی با رشد 
۷.۳ درصدی قرار دارند.انتظار می رود با توجه به 
تعطیلی بخش بزرگی از اقتصــاد قطر در نتیجه 
شیوع کرونا، روند کوچک شدن اقتصاد این کشور 

ادامه داشته باشد.

بــرداری  بهــره  مدیــر عامــل شــرکت 
متروی تهــران اعــالم کــرد که الزم اســت 
 مســافران متــرو حتما از ماســک اســتفاده 
کنند.فرنوش نوبخــت در گفت وگو با ایســنا، 
در مورد وضعیــت تردد مســافران در مترو در 
روز جاری گفت: هنوز آمــار قطعی از وضعیت 
خریــد و فــروش بلیت هــا  در روز جــاری به 
دست نیامده است؛ اما مشــاهدات عینی نشان 
می دهد که تعــداد مســافران در مترو کاهش 
 یافته اســت و شــاید یکی از علت ها لغو طرح 
ترافیک باشــد.وی با بیان این که روز گذشــته 
بیــش از ۲۶۰ هزار مســافر از مترو اســتفاده 
 کردند که البته این آمار نسبت به قبل از شیوع 
ادامــه  اســت،  انــدک  بســیار  کرونــا 
کرونــا  شــیوع  از  قبــل  مــا   داد: 
روزانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مسافر 
جابجا می کردیم؛ اما این ۲۶۰ هزار نفر نسبت به 
هفته های اخیر که کرونا شــیوع پیدا کرده بود، 

رشد چشمگیری داشت.نوبخت با بیان این که 
روز گذشته اســتفاده از مترو نسبت به روزهای 
پیش از این حدود ۴۰ درصد افزایش یافته بود، 

گفــت: امــا امــروز شــاهد آن هســتیم که 
تعــداد مســافران کاهــش یافتــه اســت.

وی با بیــان ایــن که وضعیــت ایســتگاه ها 
خلــوت اســت و در ایــن ایســتگاه های 
 تقاطعــی نیــز مســافران در حــال جابجایی 
هستند، افزود: خوشــبختانه مردم تا حدودی 
 طرح فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کنند

 اما با این حال الزم است که مجددا آموزش های 
الزم به آنها داده شود.مدیر عامل متروی تهران 
افزود: از شهروندان درخواست می شود که حتما 
 در زمان استفاده از مترو از ماسک استفاده کنند؛ 
چــرا کــه ایــن مســئله موجــب عــدم 
انتقــال بیمــاری بــه ســایر مســافران 
 می شــود و بــه عالمت هــای نصــب شــده

 نیز توجه کنند.

کانادا به ایران اعــالم کرد که رونــد بارگزاری 
و تحلیــل اطالعــات جعبه هــای ســیاه 
 هواپیمــای اوکراینی بــرای مدتــی نامحدود

 به تعویق بیافتد.
به گزارش شبکه سی.بی.ســی، کانادا طی این 
هفته بــه ایران اعــالم کرد که پیش بــرد روند 
بارگزاری و تحلیل]اطالعات جعبه های ســیاه 
هواپیمای اوکراینی که چند ماه پیش در ایران 
به اشــتباه مورد هدف قرار گرفتــه و در پی آن 
۱۷۶ تن از هم وطنان و شهروندان دیگر کشورها 
جان خود را از دست دادند،به مدت نامحدود به 

تعویق بیافتد.
این شــبکه خبری به نقل از یک مقــام ایرانی 
اعالم کرده اســت کــه نمایندگانی از هشــت 
 کشــور دعوت شــده بودند تا به آزمایشگاهی

 در اروپــا بروند تا رونــد بارگــزاری اطالعات 
را آغاز کننــد، اما این کشــورها درخواســت 
کردنــد کــه ایــن امــر بــه خاطــر بیماری 

همه گیرویــروس کرونــای جدید بــه تعویق 
بیافتد. در حال حاضر، برنامه ریزی ســفر برای 
برخی کشــورها به دلیــل کووید-۱۹ویروس 
کرونــای جدیــد غیرممکن اســت.یک مقام 
 کانادایی نیــز تایید کــرد که ایــران قاطعانه

 پاسخ داده است که ســفر کردن در حال حاضر 
غیر ممکن اســت و احتماال در فرصت دیگری 

انجام می شود.
کتی فاکس، رئیس هیئــت امنیت حمل ونقل 
کانــادا گفــت کــه کشــورها می خواهنــد 
 نماینــدگان خودشــان شــخصا در بارگزاری 

اطالعات حضور داشته باشند.
او در یک بیانیه اظهار کرد:همینطور، بارگزاری 
و تحلیــل جعبه های ســیاه بایــد تازمانی که 
شــرایط به اندازه کافی برای سفری امن فراهم 
باشــد، به تعویق بیافتد. فعــال پیش بینی این 
 که چــه زمانــی اتفــاق می افتــد امکان پذیر 

نیست.

بیشترین کاهش تورم پنج سال اخیر آمریکا در 
ماه مارس به ثبت رسید.به گزارش ایسنا به نقل 
از اسوشیتدپرس،  متوسط نرخ تورم بزرگ ترین 
اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به مارس با ۰.۸ 
درصد کاهش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه 
قبل به سطح ۱.۵ درصد رسید. این نرخ تورم که 
کم ترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا طی 
۱۳ ماه اخیر بوده، بیش از همه تحت تاثیر کاهش 
قیمت محصوالت انرژی قرار گرفته؛ به گونه ای 
که تورم بنزین از ۵.۲ درصد در ماه فوریه به منفی 

۱۰.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.  
بیشترین عامل افزایشی نرخ تورم آمریکا در ماه 
مارس مربوط به گروه مواد غذایی بوده است که 
تورم ۱.۹ درصدی برای آن به ثبت رسیده است. 
از سوی دیگر هســته تورمی که تغییرات گروه 
اقالم انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوســانات 
باالی آن ها در نظر نمی گیرد تا پایان ماه مارس 
به ۲.۱ درصد رسید که ۰.۳ درصد کمتر از تورم 

ثبت شده در ماه قبل محسوب می شود.بر مبنای 
ماهانه نیز نرخ تورم آمریکا در ماه مارس با ۰.۵ 
درصد کاهش نســبت به ماه قبل به منفی ۰.۴ 
درصد رسید که بیشــترین کاهش ماهانه تورم 
آمریــکا از ژانویه ۲۰۱۰ تاکنون محســوب می 
شود. متوســط نرخ تورم در بازه زمانی ۱۹۱۴ 
تا ۲۰۱۹ معــادل ۳.۲۵ درصد بوده اســت که 
باالترین تورم ثبت شــده مربوط به تورم ۲۳.۷ 
درصدی ژوئن ۱۹۲۰ و کمترین تورم ثبت شده 
نیز مربوط به تورم منفــی ۱۵.۸ درصدی ژوئن 
۱۹۲۱ بوده اســت.کریس راپکی، کارشــناس 
ارشد مســائل اقتصادی در بانک میتسوبیشی 
گفت: فاصله گرفتن تورم از ســطح دو درصدی 
می تواند یک نشــانه هشــداردهنده نسبت به 
بر هم خوردن تعادل در بخــش عرضه و تقاضا 
باشــد. بانک مرکزی امســال کار سختی برای 
تعادل بخشی به سیاست های پولی و نرخ تورم 

خواهد داشت.

مدیرعامل ستاد فنی خودروهای تهران گفت: دوربین 
های راهنمایی و رانندگی در ســطح شــهر همچون 
گذشــته موارد را ثبت می کنند، اما در شرایط فعلی، 
خودروهای فاقد معاینه فنی تا ۱۵ اردیبهشت اعمال 

قانون و جریمه نخواهند شد.
حســین مقــدم کــه در یــک برنامــه رادیویی با 
موضــوع "فاصلــه گــذاری اجتماعــی در مراکــز 
 معاینــه فنــی خودروهــا" ســخن می گفــت،
 در پاســخ بــه این ســوال کــه معاینه فنــی برای 
 خودروها در شــرایط کنونی الزامی اســت یا خیر؟ 
تصریح کرد: معاینه فنی برای کلیه خودروهای در حال 
تردد یک الزام است اما ســردار هادیان فر در روزهای 

پایانی ســال گذشــته اعالم کردند که خودروهای 
 فاقد معاینه فنی تا ۱۵ اردیبهشــت ماه اعمال قانون 

نمی شوند.
مدیرعامــل ســتاد فنــی خودروهــای تهــران 
یادآور شــد: دوربین هــای راهنمایــی و رانندگی 
 در ســطح شــهر همچــون گذشــته مــوارد 
را ثبت می کنند؛ اما در این شــرایط خودروهای فاقد 
معاینه فنی تا ۱۵ اردیبهشت ماه اعمال قانون و جریمه 

نخواهند شد.
شــدید  ازدحــام  بــه  اشــاره  بــا   وی 
 در مراکــز معاینــه فنــی بــه دلیــل مشــمول 
شــدن ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو برای مراجعه به این 

مراکز در اســفند و فروردین ماه هر سال گفت: برای 
جلوگیری از ازدحام در مراکز معاینه فنی این فرصت 
داده شد تا در یک بازه زمانی بیشتری نسبت به معاینه 

فنی خودرو اقدام کنند.
مقدم با اشــاره به فعالیــت همه روزه کلیــه مراکز 
 معاینــه فنــی شــهر تهــران از ســاعت ۸ صبــح
 تا ۱۶:۳۰ بیان کرد: ما حسب بخشنامه وزارت بهداشت 
و شــهرداری تهران، اقدامات گسترده ای درخصوص 
فاصله گذاری اجتماعی انجام دادیــم از جمله اینکه 
خطوط امنی را در ســالن مراکــز و بخش های دیگر 
 مشــخص کردیم تا مردم فاصله ایمنی را نســبت به

 یکدیگر رعایت کنند.

وزارت راه: خریــد و فروش مســکن ملی ممنوع 
اســتمعاونت مســکن وزارت راه و شهرســازی 
اعــالم کــرد کــه واگــذاری و انتقــال امتیــاز 
مســکن ملی به غیر، تحــت هر یــک از عناوین 
 حقوقــی، غیرمعتبر و ممنوع اســت و بر اســاس 

مقررات پیگیرد قانونی دارد.
به گــزارش ایرنا و بر اســاس اطالعیــه وزارت راه 
و شهرســازی، معاونت مسکن و ســاختمان این 
وزارتخانه در اطالعیه ای تصریح کرد: ثبت نام اولیه 
طرح اقدام ملــی مســکن ارزش معامالتی ندارد 
 و خرید و فــروش آن غیر قانونی اســت و ثبت نام 
یــا  عضویــت  معنــای  بــه  ســامانه   در 

   تخصیــص واحــد نیســت و چــه بســا پس از 
بررســی شــرایط قانونی فــرد ثبت نــام کننده 
 غیــر واجــد شــرایط تشــخیص داده شــود

 و بــه ایــن ترتیــب مــدارک آن از جملــه 
 کــد رهگیــری و ... فاقــد هــر گونــه ارزش

 اســت. بنابرایــن، خریــد و فــروش آن فقــط 
 باعــث از بیــن رفتــن ســرمایه خریــدار

 است.
از  خــود  اطالعیــه  در  معاونــت  ایــن 
واحدهــای  امتیــاز  واگــذاری   ممنوعیــت 
 طــرح ملــی مســکن خبــر داد و اعــالم کرد: 

 امتیاز ایــن قبیل افراد باطل می شــود، همچنین 

واگــذاری و انتقال امتیاز مســکن ملــی به غیر 
تحت هر یــک از عناویــن حقوقــی، غیرمعتبر و 
 ممنوع اســت و بر اســاس مقررات پیگرد قانونی

 دارد.
در ادامــه این اطالعیــه، آمده اســت: در صورت 
مبــادرت به واگــذاری امتیــاز به غیر، عــالوه بر 
اقدام قانونــی علیه افــراد متخلف، امتیــاز آن ها 
 باطل و افراد خریدارنیز از هیــچ حقوقی بهره مند

 نخواهند شد.
نسخه چاپی ثبت نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن 
ارزش معامالتی نــدارد و خرید و فــروش آن غیر 

قانونی است.

کرونا یک سوم اقتصاد فرانسه را تعطیل کردسود و قسط وام یک میلیونی یارانه بگیران چقدر است؟

کاهش کم سابقه نرخ تورم آمریکانرخ لیموشیرین به کیلویی ۲۴ هزارتومان رسید رشد ۴۰ درصدی مسافران مترو 

خرید و فروش مسکن ملی ممنوع استخودروهای فاقد معاینه فنی تا  ۱۵  اردیبهشت جریمه نمی شوند
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 درخواست رئیس اتاق بازرگانی ایران
 از رئیس جمهوری:

شرکت های گروه  فوالد مبارکه 
پیشتاز در  مهار کرونا ویروس 

تسهیالت اقتصادی  شامل 
اشخاص حقوقی هم بشود

بازار سرمایه
 هوشمند در 
دستور کار 
وزارت  اقتصاد

دژپسند خبرداد:

احتماال  در 
ماه رمضان 

اجتماع  مذهبی
نخواهیم  داشت
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روحانی: 

سرمقاله

يادداشت

 تخصیص   بهینه
 بسته های  حمایتی

 موانع رشد
 کسب و کارهای اینترنتی

شیوع بیماری کرونا اثرات 
زیان بار بســیاری بر تمام 
بخــش ها و صنایــع ایران 
گذاشــته و پیــش بینی و 
برآورد میزان خســارات 

بستگی به ادامه روند...

  مرتضی بکی، اقتصاددان

  عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

متن کامل  د ر صفحه ۲

متن کامل  د ر صفحه ۴

۲

3

70درصدچکهاپاسنمیشود

 تهدید کرونا
 برای ناشران

خسارت  چند صد میلیاردی 
گردشگری

مبلغ سرمایه گذاری شده در تجارت الکترونیک ایران کمتر از 200 میلیون دالر است 

پتانسیل  آنالین ها   برای  عبور  از  کرونا
صفحه۴

صفحه3

سرگردانی  مستاجران
  در   بحران  کرونا  

افزایش ۳۰ درصدی    اجاره بها   و   رشد   ناچیز   
دستمزد   نگرانی ها   را   افزایش  داده است

مالکان    از   ترس  کرونا    خانه     اجاره     نمی دهند

نمایشگاه کتاب بی شک بزرگ ترین رویداد فرهنگی 
کشورمان است که هر ســال در اردیبهشت  برگزار 
می شد؛ اما امسال و با شرایطی که به وجود آمده، هنوز 
سرنوشت نمایشگاه معلوم نیست و برخی از منتفی 
شدن آن حرف می زنند.ناشــران و کتاب فروشان 
روزگار سختی را می گذرانند و وضعیت آینده شان 
تیره تر از امروز است. ناشران خود را برای سی وسومین 
نمایشــگاه بین المللی تهران آماده و کتاب فروشان 
برای فروش باالی قبل و بعد از عید، فروشگاه خود 
را پر از کتاب کرده بودند؛ اما حاال در شرایطی که هر 
تجمعی، خطری برای سالمت مردم شمرده می شود، 

برگزاری نمایشگاه کتاب چندان عملی...

شیوع بیماری کرونا بر تمام بخش های اقتصادی 
کشور تاثیر گذاشته است. صنعت گردشگری که تا 
قبل از این بحران نیز درگیر مشکالت بسیاری بود 
امروز با اضافه شدن شیوع بیماری کرونا روزهای 
بدی را پشت سر می گذارد. شیوع ویروس کرونا و 
لغو سفرهای نوروزی در ایران خسارت »چند صد 
میلیاردی« برای هتلداران ایران برجا گذاشته است. 
از طرفی دیگر خسارات میلیاردی متوجه آژانس 
های فروش بلیط و کسب و کارهای آنالین دراین 
بخش است. صنعت گردشــگری ایران با بحرانی 
جدی روبه رو شده است. حاال که بسیاری از کشورها 
نگران جابه جایی مسافران با احتمال ابتال به بیماری 

کووید-۱۹ هستند، ایران یک ...



اقتصاد2
ایران وجهان

امکان دریافت »شبا« در همراه 
بانک مهرایران

بانک قرض الحسنه مهرایران امکان دریافت شناسه 
حساب بانکی ایران »شبا« را در نرم افزار همراه بانک 
خود فراهم كرده است. به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، شناسه حساب بانکی ایران 
كه به اختصار »شبا« ناميده مي شود، شماره اي است 
۲۴ رقمي كه یک حساب بانکي را به صورت منحصر 
به فرد در تمام نظام بانکي ایران مشخص مي كند. 
شمارٔه »شــبا« در انتقال وجه بين بانکی »پایا« و 
»ساتنا« مورد اســتفاده قرار می گيرد و مزیت آن 
نسبت به انتقال كارت به كارت، سقف انتقال باالتر 
و همچنين كارمزد رایگان آن مي باشــد. این بانک 
برای راحتی كار شــما عزیزان این امکان رو فراهم 
كرده است تا بتوانيد شماره شباي حساب خود را از 
همراه  بانک مهرایران دریافت و از آن استفاده نمایيد.

با هدف تشویق بنگاه های تولیدی:
تسهیالت بانک توسعه صادرات برای 

حمایت از بنگاه های صادرات محور
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از تسهيالت 
۸۰ هزار ميليــارد ریالی بــرای بنگاه های دارای 
ظرفيت های صادراتی خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از خبرگزاری 
صدا و ســيما، دكتر علی صالح آبادی در حاشيه 
نشســت معاون اول رئيس جمهور با معاونان و 
مدیران وزارت اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: 
بنگاه هایی كه صادراتی باشند و ظرفيت صادراتی 
داشته باشند در حد منابع تعيين شده مورد تشویق 

و حمایت بانک توسعه صادرات قرار می گيرند.
وی افزود: بانک توسعه صادرات امسال نيمی از منابع 
خود و نيمی را از منابع صندوق توسعه ملی برای 
ارایه تسهيالت ۱۴ درصدی به بنگاه های مختلف 
توليدی و صادراتی در نظر گرفته كه اگر تسهيالت 
گيرنده، صادركننده دارای رتبه اعتباری باال بوده و 
از ظرفيت و توان صادراتی مناسب برخوردار باشد، 
از تخفيف نرخ تســهيالت نيز بهره مند می شود. 
صالح آبادی گفت: امسال یکی از حوزه های جدی 
مدنظر ما، حوزه دانش بنيان اســت بنابراین برای 
شــركت های دانش بنيانی كه ظرفيت صادراتی 
دارند ۴ هزار ميليارد ریــال منابع با نرخ ۱۲ درصد 

در نظر گرفتيم.

راهبردهای هفتگانه بانک توسعه تعاون 
برای سال 1399 با رویکرد کمک به 

تحقق شعار جهش تولید ابالغ شد
از سوی حجت اهلل مهدیان رئيس هيات مدیره و 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون راهبردهای هفتگانه 
این بانک برای ســال ۱399 با رویکرد كمک به 

تحقق شعار جهش توليد ابالغ شد.
حجــت اهلل مهدیان رئيــس هيــات مدیره و 
مدیرعامل بانک توسعه تعاوk با اشاره به اینکه 
بند اول از راهبردهای هفتگانه بانک توســعه 
تعاون برای سال ۱399 " تأمين نياز سرمایه در 
گردش كسب وكارهای خرد، كوچک و متوسط 
با رویکرد تحقق شعار " جهش توليد " می باشد 
گفت: بی تردید یکی از مهم ترین مؤلفه ها برای 
امکان فعاليت بنگاه هــای توليدی و همچنين 
استمرار فعاليت، تأمين نياز سرمایه در گردش 
می باشد كه مسلماً نيازسنجی و ظرفيت سنجی 
از توليدكنندگان واقعی كه در ســطوح خرد و 
كوچک و متوســط فعاليت می نمایند عالوه بر 
كمک به مانــدگاری و ادامه روند فعاليت بنگاه 
اقتصادی باعث توليد و حفظ اشــتغال گردد. 
مهدیان در همين باره افزود به واســطه شرایط 
پيش آمده ناشــی از بروز و شيوع ویروس كرونا 
و تأثير و اختاللی كه درروند فعاليت بنگاه های 
اقتصادی در این مدت به جا گذاشته است مسلماً 
عدم درک و حمایــت به موقع، موجب حذف و 
خروج بنگاه های توليدی به ویژه خرد و كوچک و 
متوسط از چرخه توليد و فعاليت خواهد شد كه 
مسلماً تأمين و تزریق منابع سرمایه در گردش 
می تواند زمينه ساز دوام و پایداری و امکان ادامه 
فعاليت توليدی بنگاه هــای اقتصادی مدنظر 
به ویــژه در بخش تعاون باشــد.وی همچنين 
" كمک به ارتقاء و تقویت بخش تعاون به ویژه 
تعاونی های توليدی و دانش بنيان" را به عنوان 
دومين راهبرد از راهبردهــای هفتگانه بانک 
توســعه تعاون برای ســال ۱399 اعالم كرد و 
دراین باره گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان تنها 
بانک تخصصی و توسعه ای بخش تعاون محسوب 
می شــود كه برابر تکليف مندرج در اساسنامه، 
موظف بــه پرداخت 7۰ درصد از تســهيالت 
اعتباری به تعاونی ها می باشد كه بر همين اساس 
بانک تاكنون از مجموع پرداخت تســهيالت 
اعتباری ســاليانه حداقل 7۰ درصــد از منابع 
خود را به متقاضيان و تعاونگران در بخش های 
مختلف اقتصادی تخصيص داده كه با توجه به 
شعار جهش توليد تالش می شود كه تسهيالت 
اعتباری در امسال با اولویت تعاونی های توليدی و 
دانش بنيان پرداخت گردد كه به تجربه ثابت شده 
اســت كه شــركت های توليدی دانش بنيان 
به واسطه برخورداری از ویژگی های خاص مبتنی 
بر علم و فناوری، دستاوردها و توليدات استراتژی 
را باقابليت مناسب و با دارا بودن كيفيت و قدرت 

رقابت عرضه نمایند.

بانک ها

نمایشــگاه كتاب بی شــک 
بزرگ ترین رویداد فرهنگی 
كشورمان است كه هر سال در 
اردیبهشت  برگزار می شد؛ اما 
امسال و با شرایطی كه به وجود 
آمده، هنوز سرنوشت نمایشگاه معلوم نيست و برخی از 

منتفی شدن آن حرف می زنند.
ناشران و كتاب فروشان روزگار سختی را می گذرانند و 
وضعيت آینده شــان تيره تر از امروز است. ناشران خود 
را برای سی وسومين نمایشگاه بين المللی تهران آماده 
و كتاب فروشــان برای فروش باالی قبل و بعد از عيد، 
فروشــگاه خود را پر از كتاب كرده بودنــد؛ اما حاال در 
شــرایطی كه هر تجمعی، خطری برای سالمت مردم 
شمرده می شود، برگزاری نمایشگاه كتاب چندان عملی 
به نظر نمی آید. درباره احتمال برگزار نشدن نمایشگاه 
كتاب تهران، هومان حسن پور، رئيس اتحادیه ناشران 
و كتاب فروشان تهران به ایســنا گفته است: برگزاری 
نمایشگاه برای ناشران بسيار مهم است. درباره احتمال 
برگزار نشدن این رویداد نمی خواهم اظهارنظری داشته 
باشم، اما درباره مشکالت زمان بندی برگزاری نمایشگاه، 
می توان با برنامه ریزی درست آن را حل كرد. برگزاری 
نمایشگاه هم به تصميم ستاد ملی مبارزه با كرونا برای 
برگزاری تجمعات بســتگی دارد. اميدوارم این بيماری 

هرچه زودتر از بين برود و به شرایط عادی بازگردیم.
احتمال برگزار نشدن نمایشگاه كتاب در حالی مطرح شده 
است كه به گفته حسن پور، ناشران و كتاب فروشان دچار 
خسارت 9۰ درصدی شده اند. همچنين محمود آموزگار، 
رئيس كميسيون حقوقی اتاق اصناف تهران به ایبنا گفته 
بود: بعيد می دانم سی وسومين دوره نمایشگاه كتاب تهران با 
توجه به شرایط فعلی برگزار شود. بسياری از نمایشگاه های 
بزرگ دنيا كه از نظر تعداد بازدیدكننده با نمایشگاه كتاب 
تهران قابل مقایسه نيستند، از جمله بولونيا، تعطيل شده اند. 

با توجه به زمان ۱۰ روزه، برگزاری نمایشگاه، نشدنی است.
روشــی كه آموزگار برای كم كردن خسارت به ناشران 
و كتاب فروشــان پيشــنهاد داده، تخصيص بخشی از 

بودجه فرهنگی برای خرید از ناشران و همچنين اجرای 
طرح های فصلی برای حمایت از كتاب فروشان است.

هنوز آینده برای تصمیم گیری روشن نیست
مهدی حسين زادگان، مدیر داخلی انتشارات ققنوس 
درباره احتمال برگزار نشدن نمایشگاه كتاب تهران به 
خبرنگار ایرناپالس گفت: تغيير زمان برگزاری نمایشگاه 
بين المللی كتاب به سادگی اتفاق نمی افتد. تصور ما این 
بود كه با تغيير زمان نمایشگاه كتاب كه قبل از نوروز اعالم 
شده بود، این نمایشگاه امسال برگزار نشود؛ زیرا از طرفی 
به زمان امتحان ترم دانشجویان نزدیک می شد و از طرفی 
به كتاب فروشــان لطمه می خورد. همچنين اگر برای 
انتخاب زمان برگزاری نمایشگاه كتاب، به سمت پایان 
سال برویم، كم شدن فاصله دو نمایشگاه كتاب –امسال و 
سال بعد- بی معنی خواهد بود. فقط با عقب انداختن زمان 

نمایشگاه، موضوع قابل حل نيست.
به گفته او، هنــوز برای تصميم گيری زود اســت، زیرا 
آینده روشــنی برای برنامه ریزی وجود ندارد و بيماری 
كووید ۱9 تحت كنترل درنيامده است. او ادامه داد: فکر 
می كنم به محض اینکه مشکل بيماری حل شود، می توان 
با صرف هزینه ای كه قرار بود برای نمایشگاه كتاب خرج 
شود و اختصاص بن  به افراد، با تبليغات و مدیریت خوب، 

طرح هایی برای رونق كتاب فروشی ها برگزار كرد.

۷۰ درصد چک ها پاس نمی شود
با در نظر گرفتن شرایط به وجود آمده، به نظر می رسد 
بسياری از ناشران كه فعاليت محدودی داشتند، از بين  
بروند و فقط چند نشر بزرگ بتوانند به فعاليت هایشان 
ادامه دهند. ققنوس عالوه بر فعاليت در حوزه نشر، در 
بخش پخش هم شناخته شده است. حسين زادگان درباره 
شــرایط بخش توزیع توضيح داد: ققنوس كتاب های 
نزدیک به ۴۰۰ ناشــر را توزیع می كند كه سر ماه پنج 
ميليارد تومان چک دارند. از طرفی، 7۰ درصد چک های 
ما پاس نمی شــود و ما حداكثر یک یا دو ماه بتوانيم از 
سرمایه، هزینه كنيم. اگر كتاب فروشی ها همکاری نکنند، 
امکان ندارد بزرگ ترین نشرها و پخشی ها هم بتوانند به 

كار خود ادامه دهند.
این مدیر نشر درباره اینکه آیا دولت می تواند اقدامی برای 
بهبود اوضاع انجام دهد، توضيح داد: فقط صنف ناشران 
نيســتند كه دولت بخواهد به آنها كمک كند. صنعت 
كافه داری و آژانس های هواپيمایی و ... همه متضرر شدند 
و فکر نمی كنم دولت بودجه كمک به همه اینها را داشته 
باشد. این خودخواهی است كه از دولت بخواهيم تا فقط 
به ناشران یا كتاب فروشان كمک كند. البته دولت باید 
كمک هایی بکند و همچنين اداره ماليات و بيمه هم باید 
كمک كنند. كافه كتاب ققنوس دو ماه است كه تعطيل 
شده؛ نزدیک ۱۵ پرسنل دارد و حق بيمه آنها رقمی است 

كه من هر ماه باید رد كنم. دولت باید شرایط را تسهيل 
كند تا اصناف بتوانند سرپا بمانند.

کتاب هایمان را برای نمایشگاه تولید کردیم
حميد خليلی، مدیر انتشارات شــهيد كاظمی با اشاره 
به اینکه این نشــر تابع مقررات خواهد بود، به خبرنگار 
ایرناپالس گفت: برگزار نشــدن نمایشگاه كتاب تهران 
ضربه بزرگی به نشر ما وارد می كند، چراكه كتاب هایمان را 
برای نمایشگاه توليد كردیم و پيش بينی نمی كردیم چنين 
اتفاقی بيفتد. پيش از این می شد كاغذ را به صورت چکی و 
قسطی بخریم، اما در این دوره باید هزینه كاغذ به صورت 
نقدی پرداخت شود و همين، كار را سخت كرده است. او 
با اشاره به اینکه كتاب های این نشر آماده و در انبار است، 
افزود: نتوانستيم آنها را بفروشيم، فروش آنالین نمی تواند 
جایگزین نمایشگاه كتاب باشد. نمایشگاه برای ناشران 
شرایط ویژه ای دارد و اگر كتابی در طول سال هزار نسخه 
به فروش می رفت، در نمایشگاه هم هزار نسخه به فروش 
می رفت. ما برای نمایشگاه آماده شده ایم و به همين دليل 

امروز برای هزینه های جاری با مشکل مواجه هستيم.

تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کنند
به گفته خليلی باید از ناشران و كتاب فروشان در برنامه های 
جداگانه حمایت شود، چراكه كتاب فروشان برای خرید 
كتاب ها چک داده اند و برای بيمه و اجاره، هزینه پرداخت 
می كنند، اما ناشران هزینه توليد كتاب را نقدی پرداخت 
كرده اند. او پيشنهاد داد: با اجرای طرح های عيدانه و پایيزه، 
تأمين بيمه و كاغذ یا اعطای وام به ناشــران، می توانند 
شرایط را تســهيل كنند. با این روش ها ممکن است تا 
این تهدید كه منجر به برگزار نشــدن نمایشگاه كتاب 
می شود، تبدیل به فرصتی برای ناشران و كتاب فروشان 
شود. نمایشگاه بين المللی كتاب تهران همواره مورد نقد 
بسياری از اهالی فرهنگ قرار می گرفت. بسياری این رویداد 
فرهنگی را فروشــگاه كتاب می ناميدند. شاید تعطيلی 
یک ساله این نمایشگاه فرصتی باشد تا مسئوالن بتوانند 
ســازوكار تازه ای برای آن در نظر بگيرند و از طرفی برای 
رونق كسب و كار ناشران و كتاب فروشان هم برنامه های 

جدیدی در نظر گرفته شود.

۷۰ درصد چک ها پاس نمی شود

تهدید کرونا برای ناشران

صعود 1۵ هزار واحدی شاخص 
بورس

معامالت روز یکشــنبه بازار سرمایه همانند 
روزهای گذشــته با چراغ سبز به پایان رسيد 
و شاخص كل این بازار بيش از ۱۵ هزار واحد 

صعود كرد.
به گزارش ایسنا، شــاخص كل بازار سرمایه 
با ۱۵ هزار و ۴۲۲ واحد رشــد بــه رقم ۶۲3 
هزار و ۲7۸ واحد رسيد. شاخص كل با معيار 
هم وزن نيز صعــودی بود و بــا ۴۲۶۰ واحد 
صعود در رقم ۲۱9 هزار و 7۵۶ واحد ایستاد. 
معامله گران بورس یک ميليون معامله انجام 
 دادند كه ۶3 هزار و 7۲۶ ميليارد ریال ارزش 

داشت.
فوالد مباركــه اصفهان، ملــی صنایع مس 
ایران، معدنی و صنعتــی گل گهر، نفت و گاز 
و پتروشيمی تامين، ســرمایه گذاری غدیر، 
گروه مپنا و گســترش نفت و گاز پارســيان 
نسبت به ســایر نمادها بيشترین تاثير مثبت 
را روی بورس گذاشــتند و بانک های ملت و 
تجارت، پاالیش نفت اصفهان، فوالد مباركه 
اصفهان، گلوكوزان، ملــی صنایع مس ایران 
 و ماشــين ســازی اراک نمادهای پربيننده 

بورس بودند.

صعود ۱۹۰ واحدی شاخص فرابورس
شــاخص فرابورس نيز بــا ۱9۰ واحد صعود 
رقم 79۶۱ واحــد را ثبت كــرد. در این بازار 
۶۰۶ هزار معامله انجام شــد كــه 3۵هزار و 
9۸۸ ميليارد ریال ارزش داشــت. هلدینگ 
صنایــع معدنی خاورميانه، ســرمایه گذاری 
صبا تامين، پتروشيمی زاگرس، سهامی ذوب 
آهن اصفهان، پتروشيمی تندگویان، اعتباری 
ملل و توليد نيروی برق دماوند نسبت به سایر 
نمادها بيشترین تاثير مثبت را روی فرابورس 

گذاشتند.
همچنيــن ســهامی ذوب آهــن اصفهان، 
گــروه صنایع كاغذ پــارس، گروه ســرمایه 
گذاری ميــراث فرهنگــی، س. توســعه و 
عمران اســتان كرمان، بانک دی، كشــت و 
صنعت شــهداب ناب خراســان و داروسازی 
 آوه ســينا نمادهــای پربيننــده فرابورس 

بودند.

دژپسند خبرداد:
بازار سرمایه هوشمند در دستور 

کار وزارت اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی بازار ســرمایه را 
شــفاف ترین نهاد اقتصادی دانست و گفت: 
اقدامات موثر و ارزشمندی در راستای مردمی 
كردن اقتصاد انجام شده است و برای آینده نيز 
بازار سرمایه هوشــمند در دستور كار وزارت 
اقتصاد قرار دارد.به گزارش روز یکشنبه پایگاه 
خبری بازار ســرمایه ایران، فرهاد دژپســند 
در مراسم تکریم »شاپور محمدی« و معارفه 
ریيس جدید ســازمان بورس اوراق بهادار در 
وزارت اقتصاد اظهار داشت: بازار سرمایه امروز 
به مراحلی رســيده كه می توان به عنوان بال 
 نخســت در تامين مالی اقتصاد كشور به آن

 اميد بست.
وزیر اقتصاد ادامه داد: هم اكنون ســهم بازار 
سرمایه در تامين مالی اقتصاد به یک چهارم 
افزایش یافته و البته هنوز امکان رشــد دارد 
و بــا توجه بــه ظرفيت های بازار ســرمایه و 
تدبير الزم، می تــوان این آمــار را حداقل تا 
۵۰ درصد افزایــش داد؛ به ویــژه اینکه این 
 بازار پتانسيل بسيار خوبی در مردمی كردن

 اقتصاد دارد.
وی اظهار داشــت: بازار ســرمایه را با توجه 
به ظرفيت های فراوان، ســکویی مناســب 
برای جهش اقتصــادی توصيف كرد و گفت: 
بــا برنامه ریــزی و تدبير الزم می تــوان این 
بازار و ابزارهــای آن را بــرای مردمی كردن 
 اقتصاد و شــکل گيری نگاه عدالت جویانه به 

كار گرفت.
دژپســند در پایان این مراسم از رئيس سابق 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار خواســت 
به عنــوان مشــاور وزیــر امور اقتصــادی و 
 دارایــی  به رســالت خود در اقتصاد كشــور

 ادامه دهد.
بــه گــزارش ایرنا،  اعضــای شــورای عالی 
بورس، روز گذشــته پس از بحــث مفصل و 
با قدردانــی از زحمات شــاپور محمدی كه 
كارنامه مثبت و روشــنی را در این ســکان 
برجای گذاشــت، »حســن قاليباف اصل« 
 را به عنوان ریيس ســازمان بــورس و اوراق 

بهادار برگزیدند.

اخبار

سرمقاله

شيوع بيماری كرونا اثرات زیان بار بسياری بر تمام بخش ها و صنایع ایران 
گذاشته و پيش بينی و برآورد ميزان خسارات بستگی به ادامه روند آن در 
ماه های آینده دارد. به هر ترتيب تا به امروز ميزان ضرر و زیان كسب و كارها 
و صنایع بسيار بوده و برگشت آنها به روال طبيعی و قبل از بحران كرونا زمان 

زیادی نياز دارد. 
حمایت ها باید در این شرایط افزایش پيدا كند چراكه اكثر كسب و كارها و 
صنایع فعاليتی ندارند و یا با كمترین ظرفيت خود فعاليت می كنند. در این 
شرایط ضرورت دارد كسب و كارها، برآورد ميزان خسارات وارده و تخصيص 

منابع مالی به آن ها طبقه بندی شود. همچنين باید توجه ویژه به كسب و 
كارهای كوچک و نيز جبران بيکاری خانواده ها ناشی از تعدیل نيروی كار 
جامعه داشت و با تهيه بسته های حمایتی از آنها حمایت كرد. البته در این 
رابطه بسته های حمایتی و تسهيالتی از سوی دولت در نظر گرفته شده 

است كه اختصاص صحيح آن نيازمند شناسایی دقيق گروه هدف است.
از سوی دیگر انتشار اوراق در دو ســطح بين المللی و داخلی نيز از سوی 
دولت می تواند به كاهش عمق تاثيرات منفی كرونا بر اقتصاد كمک كند. 
تا اوایل فروردین سال 99 متاسفانه ۶۵ درصد صنایع و فعاليت ها و كسب 

و كارها و اصناف ابراز كردند كه وضعيتشان از حيث توليد محصول نسبت 
به قبل بدتر شده و از این ميزان ۴۲ درصد هم اعالم كردند كه توليداتشان 
تا حد خيلی زیادی كاهش یافته است.  شاید االن قفسه فروشگاه ها و مغازه 
ها در كشورمان مملو از محصوالت و كاالها باشند اما بخش عمده ای از این 
محصوالت از توليدات روز نيست و مربوط به توليدات گذشته است كه از 
قبل برنامه ریزی شده لذا موضوع مهم در این جریان برنامه ریزی توليد در 
ادامه شيوع كروناست. ضرورت دارد كسب و كارها، برآورد ميزان خسارات 

وارده و تخصيص منابع مالی به آن ها طبقه بندی شود.

تخصیص   بهینه  بسته های  حمایتی
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ریيس جمهور گفت: در مورد تهران از شــنبه كسب و 
كارهای كم ریســک كار خود را آغاز خواهند كرد و پر 
ریسک ها هم بعد از مطالعه و برنامه ریزی كار خود را 
شروع می كنند. حسن روحانی در جلسه ستاد مدیریت 
و مقابله با كرونا، با بيان اینکه یکی از برنامه های فاصله 
گذاری هوشمند شروع كسب و كار هوشمند در تهران 
است، گفت: هر كسب و كار كم ریسکی كه قرار است كار 
خود را شروع كند باید كدی را از سامانه مورد نظر وزارت 
بهداشت دریافت كند و امروز هم می گویيم آنانی كه 
هنوز فرصت نکردند به این سامانه متصل شوند در همين 
یکی دو روز آینده این كار را انجــام دهند. وی افزود: 
امتيازهایی برای كسب و كارهایی كه در این زمينه فعال 
باشند در نظر گرفتيم تا مردم هم بدانند كدام كسب و 

كارها بيشتر برای سالمت جامعه تالش كردند.
روحانی با بيان اینکه قرار است برای كسب و كارهای پر 
ریسک هم در دولت تصميم گيری شود، اظهار كرد: با 
پروتکل ها این كار هم در زمان مناسب انجام خواهد شد. 
در مورد تهران هم از شنبه كسب و كارهای كم ریسک 
كار خود را آغاز خواهند كرد و پر ریسک ها هم بعد از 

مطالعه و برنامه ریزی كار خود را شروع می كنند.
ریيس جمهور با بيان اینکه همه وسایل نقليه عمومی 
باید در آغــاز و پایان كار ضدعفونی  شــوند، گفت: در 
شهرها هم باید راننده ها از دستکش و ماسک استفاده 
كنند و مسافران هم باید به اندازه صندلی ها سوار شوند 

نه بيشتر از آن و این كاری است كه انجام خواهد شد، 
اما در تهران ما وسایل نقليه عمومی كم داریم و از مردم 
می خواهيم كه از ماشين شــخصی و آژانس یا اسنپ 
اســتفاده كنند. ما االن در تهران اتوبوس كم داریم در 
تهران ۵۰۰ و در كل كشور به ۱۵۰۰ اتوبوس نياز داریم 
كه اگر شهرداری ها ظرف ماه اردیبهشت تا پایان آن 
ماه این ميزان را آماده كنند، ما در اقســاط اول به آنان 
كمک خواهيم كرد. روحانی افزود: اگر شرایط كشور در 
ماه رمضان به همين صورت باشد كه حاال داریم دیگر 
اجتماعاتی نخواهيم داشت و در این زمينه صداوسيما 
باید این خالء را پر كند. اگر تغييری در این زمينه ایجاد 
شد البته اطالع رسانی می شود اما وزارت بهداشت برای 
خود دستورالعمل هایی دارد كه باید رعایت شود و اگر 
می گوید كســب و كارهایی آغاز نشوند یا اجتماعاتی 
نباشــد این با توجه به پروتکل های بهداشتی است و 
امکاناتی كه ما در زمينه پزشکی داریم و این امکانات 

هرچند خوب است، اما نامحدود نيست.
وی با بيان اینکه وزارت بهداشت اگر همه آمارها و ارقام 
نزولی نباشد همچنان نگرانی خواهد داشت، گفت: این 
اصل كار آنان است و كارشناسان بهداشتی حق دارند 
تا زمانی كه به نقطه مطلوب نرسيدیم و آمارها همگی 
نزولی نشده است، نگران باشند و سخت گيری ها ادامه 

داشته باشد.
ریيس جمهور با بيان اینکه زمانی كــه ما هيچ الزام و 

اجبار و سخت گيری نداشــتيم با زمانی كه این كارها 
را انجام دادیم تفاوت عميقــی در رفتار مردم ندیدیم، 
گفت: در این زمينه آماری ارائه شد كه نشان می داد در 
این دو بازه زمانی مردم رفتارهای مشابهی داشته اند و 
این نشان می دهد كه آنچه كه با زبان به مردم ما گفته 
ميشود را رعایت می كنند و در این زمينه نياز به بگير و 
ببند نيست كه این نشان از فرهنگ باالی مردم ما دارد و 
آمار ارائه شده در این زمينه واقعاً خوب و قابل توجه بود.

ریيس جمهور با اشاره به آمار فوت سالمندان در كشور 
در شرایط فعلی و مقایسه آن با سال گذشته گفت: در 
ماجرای كرونا ما 3۵ درصد از سالمندان مان فوت كردند 
كه بيشترشان باالی هشتاد سال داشته اند. جالب است 
كه آمار فوتی های سالمندان در اسفند پارسال و امسال 
تقریباً یکسان بوده است. روحانی ادامه داد: كل فوتی 
های ماه فروردین در ميان سالمندان نيز ۵۲ نفر بوده 
در حالی كه پارسال در همين ایام ۱۶۵ نفر از سالمندان 
در ماه فروردین فوت كرده بودند كه كاهش این ميزان، 

نشان افزایش مراقبت های مداوم است.
وی با اشاره به مصوبه دولت در زمينه رفت و آمدهای 
بين شهری در درون استان ها گفت: برخی از فرمانداران 
اگر تردد بين شهرستان ها در درون استان ها را تاكنون 
ممنوع كرده بودند از امروز تردد بين شهرستان ها در 
استان ها آزاد است و نيروی انتظامی و بسيج نيز به این 
مصوبه توجه دارند. تردد بين استان ها هم كه در حال 

حاضر ممنوع است از روز اول اردیبهشت آزاد می شود.
روحانی با اشاره به گزارش مقایسه ای انجام شده بين 
ایران و برخی كشورهای اروپایی، گفت: فاصله بسيار 
زیادی در این گزارش ها نســبت به وضع ایران با اروپا 
وجود دارد. مثال تعداد افراد فوتی مان بســيار كم و 7 
درصد بوده و در برخی كشورهای اروپایی این ميزان، 
۲۲ درصد بود. برخی از این مقایسه خوششان نمی آید 

كه بگویيم وضع ما از اروپا بهتر است.
ریيس جمهور گفت: موفقيت خوب این روزها آنجایی 
اســت كه حقوق دانان، وزارت خارجه و بانک مركزی 
توانستند پول بلوكه شــده ما در لوكزامبورگ را پس 
بگيرند. آمریکایی ها ظلم عظيمی به ما می كنند وام می 
خواهيم بگيریم كارشکنی می كنند؛ با اینکه خودشان 
گرفتار این ویروس هستند و از مشکالت ما به خوبی 
خبر دارند اما هر روز بر فشارهای خود می افزایند و این 
كار غيرانسانی و ضد بشری در تاریخ آنان برای هميشه 
ثبت شده است و می ماند. وی افزود: در همين سختی ها 
حقوقدانان، بانک مركزی و وزارت خارجه در یک مبارزه 
حقوقی موفقيت خوبی به دست آوردند و یک ميليارد و 
۶۰۰ ميليون دالر در لوكزامبورگ كه آمریکایی ها آن را 
توقيف كرده بودند و روی آن دست گذاشته بودند را چند 
روز قبل آزاد كردند. این كار حقوق دانان ما در این شرایط 
سخت برای آزاد كردن پولی كه حق ملت و مردم ایران 

و متعلق بانک مركزی است،  انجام شد.

ریيس اتــاق بازرگانــی ایــران در نامــه ای جدید به 
ریيس جمهوری ضمن قدردانی از برخی سياست های 
حمایتی دولت برای اقتصاد، از او خواست معافيت های 
در نظر گرفته شــده برای اشخاص حقيقی به اشخاص 
حقوقی نيز عرضه شــود. پس از شــيوع ویروس كرونا 
در ایران، دولت اعالم كرد بــه منظور حمایت از فعاالن 
اقتصادی و با هــدف كاهش اثرات منفی شــيوع این 
ویروس، تســهيالتی را برای فعاالن اقتصادی در نظر 
خواهد گرفت. تسهيالت در حوزه پرداخت های مالياتی، 
تامين اجتماعی یا تعویق در پرداخت اقســاط بانکی، 
بخشی از برنامه هایی بود كه از سوی دولت در دستور كار 
قرار گرفت. چند هفته پس از نهایی شدن این سياست ها، 

غالمحســين شــافعی، ریيس اتاق بازرگانی ایران در 
نامه ای به حسن روحانی، ریيس جمهوری ایران، ضمن 
تقدیر از سياســت های حمایتی دولت، از او خواسته به 

شخصيت های حقوقی نيز توجه شود.
در این نامه كه پایگاه اتاق بازرگانی ایران منتشــر كرده 
آمده است:" احتراماً ضمن تشکر و قدردانی از حضرتعالی 
و همچنين شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد ملی 
مقابله با كرونا در خصوص اتخاذ تصميمات موثر جهت 

حمایت از توليد و اشتغال كشور و از جمله معافيت صدور 
یا تجدید پروانه كسب یا كار اشخاص حقيقی موضوع 
ماده ۱۸۶ قانون ماليات های مســتقيم از اخذ گواهی 
پرداخت یا ترتيــب بدهی مالياتی تا پایــان خردادماه 
سال۱399، خواهشمند است با عنایت به اینکه عمده 
فعاليت های توليدی، صادراتی و اشتغال كشور توسط 
اشخاص حقوقی انجام می شود و در راستای حمایت از 
توليد، صادرات و اشتغال كشور، جلوگيری از گسترش 

ویروس كرونا و صيانت از بهداشت و سالمت مردم شریف 
و از جمله مدیران و كارمندان خدوم بخش های دولتی و 
خصوصی، مقرر و دستور فرمایند جزء )3 ( بند )۴( مصوبه 
مورخ ۱39۸/۱۲/۱3 شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
)معافيت از اخذ گواهی پرداخت یا ترتيب بدهی مالياتی 
تا پایان خرداد ماه سال ۱399( به اشخاص حقوقی نيز 

تعميم داده شود".
همچنين عباس آرگون – عضو اتاق بازرگانی تهران – در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به لزوم توجه دقيق به شرایط 
شــركت ها و واحدهای توليدی، اظهار كرد: در شرایط 
فعلی و با توجه به شــيوع كرونا، قطعا باید حمایت های 

دولت در چند سطح عمده اجرایی شود.

جلسه ستاد مدیریت و مقابله با کرونا

روحانی:احتماال  در  ماه رمضان  اجتماع  مذهبی نخواهیم  داشت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت هر سکه طرح جدید ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ به ۶.۵ میلیون تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه طرح جدید یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶ میلیون 

و ۳۳۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۸۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۶۸۶ دالر و 
هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۶۴۵ هزار و ۲۲۵ تومان است.

درخواست رییس اتاق بازرگانی ایران از رییس جمهوری:

تسهیالت اقتصادی  شامل اشخاص حقوقی هم بشود
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دولت برای اصناف بسته حمایتی مشخص ارائه دهد

شیوع بیماری کرونا بر تمام 
بخش های اقتصادی کشور 
تاثیر گذاشته است. صنعت 
گرپدشگری که تا قبل از این 
بحران نیز درگیر مشکالت 
بسیاری بود امروز با اضافه شدن شیوع بیماری کرونا 
روزهای بدی را پشت ســر می گذارد. شیوع ویروس 
کرونا و لغو سفرهای نوروزی در ایران خسارت »چند صد 
میلیاردی« برای هتلداران ایران برجا گذاشته است. از 
طرفی دیگر خســارات میلیاردی متوجه آژانس های 
فروش بلیط و کسب و کارهای آنالین دراین بخش است. 
صنعت گردشگری ایران با بحرانی جدی روبه رو شده 
است. حاال که بسیاری از کشــورها نگران جابه جایی 
مسافران با احتمال ابتال به بیماری کووید-۱۹ هستند، 
ایران یک نگرانی دیگر هــم دارد، و آن هم تحریم های 
آمریکاســت. تمام پروازهای خطوط هواپیمایی ایران 
به مقصد اروپا به حالت تعلیق درآمده است. ابتدا تصور 
می شد که این هم یکی از تبعات شیوع ویروس کرونا 
در ایران باشــد، تا آن که شــرکت هواپیمایی هما در 
اطالعیه ای علــت را »دالیل نامعلــوم« اعالم کرد. اما 
مقصود سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، 

این »دالیل نامعلوم« را روشن کرد. او در مصاحبه ای 
می گوید، کشــورهای اروپایی پرواز به این کشورها را 
منوط به نســب نرم افزاری کرده اند که انحصار آن در 
اختیار ایاالت متحده آمریکاست و با توجه به تحریم ها، 
آن را در اختیار ایران قــرار نمی دهد.  به گفته مقصود 
اسعدی سامانی، دبیر این انجمن بسیاری از شرکت های 
هواپیمایی هم اکنون “تمامی فعالیت های خود را متوقف 
کرده اند” و مابقی هم فقــط از ده درصد ظرفیت خود 

استفاده می کنند. او خســارت وارد شده به این بخش 
تا نیمه فروردین را حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان برآورد 

کرده است.
البته دولت اخیرا بســته هایی را برای حمایت کسب و 
کارهای آسیب دیده اعالم کرده است؛از جمله ۷۵ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت و تعویق بازپرداخت اقساط. 
البته بعضی از فعاالن صنعت گردشگری این رقم را با 
توجه به حجم خســارات این بخش کافی نمی دانند. 

امیرناصر طباطبایی، رییس جامعه هتلداران یزد گفته 
است: از ۷۵ هزار میلیارد تسهیالت در نظر گرفته شده 
برای جبران خســارت های وارده به کشور تحت تاثیر 
بحران کرونا، تنهــا ۳۵۰۰ میلیارد تومان یعنی حدود 
۵ درصد به این صنعت تعلق گرفته است که جوابگوی 
خسارت های این صنعت نیست. برآوردها از خسارات 
بخش گردشگری در حالی اســت برگزاری تورهای 
مسافرتی در وضیعتی که ویروس کرونا هنوز شیوع دارد، 

"تخلف" اعالم شده است.
اما در همین زمینه عبدالناصر همتــی، رئیس بانک 
مرکزی ایــران، در یادداشــتی که در اینســتاگرام 
شــخصی خود منتشــر کرده به تاثیرات "ضایعه بار” 
شیوع کرونا بربخش گردشگری اشــاره کرده و گفته 
"به دلیل مشــکالت جدی در بودجه امسال" جبران 
کامل خسارتهای این بخش مقدور نیست." همتی به 
جلســه ای که با فعاالن گردشگری، میراث فرهنگی و 
صنایع دستی داشته اشاره داشته و گفته: “هتلها، مراکز 
گردشگری، صنایع دستی و دفاتر مسافرتی، اوج فعالیت 
و بهره برداری از سرمایه گذاری و تدارکاتشان ایام عید 
هست که کالً متوقف شدند.” همتی همچنین در بخشی 
از نوشته خود آورده است: “البته آثار مالی و اقتصادی آن 
هم مهم است ولی باتوجه به مشکالت جدی بودجه ای 
دولت به خاطر فشار تحریم ها، اینکه فکر کنیم همه 

آسیب های وارده قابل جبران باشد، مقدور نیست".

دولت برای جبران ضرر و زیان  هنگفت صنعت گردشگری منابع مالی ندارد

خسارت  چند صد میلیاردی گردشگری
تا پایان سال 99 هیچ تور گردشگری در ایران اجرا نمی شود                                                     رئیس كل بانک مركزی: نمی توانیم تمام خسارت های بخش گردشگری را جبران كنیم

نمی دانیم چه اتفاقی در انتظار صنعت گردشگری است
ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران

به جرات می توان گفت که بیشترین آسیب و خسارت وارد شده بر اثر شیوع بیماری کرونا متوجه صنعت گردشگری در کشور است. این بخش از اقتصاد به دلیل شرایط بیماری تمام فعالیت های خود را به حالت تعلیق درآورده است در حالی 
که در ایام پایانی سال و با آغاز سال جدید و تعطیالت نوروز صاحبان مشاغل مرتبط با گردشگری می توانستند شاهد رونق در کسب وکار خود باشند. 

متاسفانه خسارات بسیاری به صنایع و بخش های وابسته به گردشگری وارد شده است که جبران آن منوط به حمایت دولت و دست اندرکاران در این بخش دارد. اکنون با ورود ویروس کرونا به ایران، شرایط خاصی حکم فرما شده است. این 
در حالی است که سه ماه پیش گفت وگوی خوبی با شرکت های بزرگ چینی انجام دادیم که طی آن ۳۷ شرکت توریستی ایرانی در چین حضور داشته باشند و درباره حضور گردشگران این کشور در ایران توافقاتی حاصل شد که به دلیل 
این بیماری تمام برنامه ها مسکوت مانده است. صنعت گردشگری می تواند با توجه به پتانسیل هایی که دارد درآمدهای ارزی را افزایش دهد اما در چند سال اخیر مشکالت بسیاری سد راه تحقق این درآمدزایی شده اند. پیش بینی ما این 
است که تا پایان سال ۹۹ نتوان هیچ تور گردشگری را در ایران اجرا کرد. البته دالیلی هم برای این موضوع داریم. نخست آن که رفت و آمدی بین کشورها وجود ندارد، مرزها بسته شده و پروازها به حالت تعلیق درآمده است. دلیل دیگر آن 
 است که سایر کشورها هم سخت درگیر ویروس کرونا هستند و اصال پاسخگوی درخواست ما برای سفر به ایران نیستند. فعال نه ما و نه آن ها نمی دانیم چه چیزی در انتظار است. به هر ترتیب با این شرایط اگر به صنعت گردشگری مخصوصا 

بخش ارزآور آن، بی توجهی شود و در این بحران، حمایت مالی نشود، نمی توان سریع و مؤثر وارد بازارهای بین المللی شد، با این حساب شاید ورود گردشگران به ایران بیشتر از یک سال زمان ببرد.

دولت به بازار مسکن ورود کند
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه امالک کشور 

شیوع بیماری کرونا بازار مسکن را در رکود بیشتری فرو برد. در حالی که به ماه های جابجایی مستاجران نزدیک می شویم بارها از صاحبخانه ها تقاضا داشته ایم که مهلت قراردادها را تمدید کنند تا سختی بیشتری به مردم وارد 
نشود. فعالً هیچ برنامه ای برای وضعیت کنونی مستاجران نداریم و تنها راهکاری که در این زمینه در نظر گرفته ایم آن است که از مالکان خواهش می کنیم که شرایط مستاجران را درک کنند. البته باید به این نکته هم اشاره شود که 

پیش بینی این است که بعد از شرایط کرونا با افزایش نرخ اجاره ها روبه رو شویم و این رشد قیمتی برابر با نرخ تورم خواهد بود.
ستاد ملی کرونا باید با ورود با بازار مسکن تمهیداتی را برای مردم که این روزها باید برای جابجایی اقدام کنند بیاندیشد. در ماه های آینده با افزایش شمار مستاجران خواهان جابجایی در صورت ادامه بحران کرونا بازار مسکن آشفته 
خواهد شد. بازار اجاره به عنوان مهم ترین بازار اقتصادی کشور در شرایط کنونی و کرونا با حساسیت ها و مشکالت بسیار زیادی از جمله برای مستاجران روبه رو شده بنابراین امیدواریم دولت با در نظر گرفتن تمهیدات الزم به این 

بازار ورود کند و تسهیالت حمایتی الزم را برای مستاجران ارایه کند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

انتقادها نسبت به مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل 
مزد کارگران در حالی ادامه دارد که خبر می رســد 
مجلس نیــز در این زمینه ورود کرده و فراکســیون 
کارگری درحال بررسی مصوبه شــورای عالی کار و 
تهیه طرحی برای تغییر ترکیب اعضای شورای عالی 
کار است.اواخر هفته گذشته شورای عالی کار پس از 
ساعتها مذاکره میان گروههای کارگری و کارفرمایی 
و دولت افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ 

را ۲۱ درصد تصویب کرد.
مصوبه دستمزد به دلیل آنچه که از سوی نمایندگان 
کارگری " مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار" عنوان می 
شود، به تصویب رسید و بر همین اساس آنها از امضای 
صورتجلسه مزد خودداری و جلسه را ترک کردند. در 
نهایت شورای عالی کار افزایش ۲۱ درصدی حداقل 
مزد کارگران را به رأی گذاشت که به تصویب آن منجر 
شد.به رأی گذاشته شدن مصوبه شورای عالی کار هم 
درنوع خود قابل تامل بود چرا که به گفته کارشناسان 
و نمایندگان کارگری برای اولین بار در طول دهه های 
اخیر بود که این اتفــاق می افتاد.هر چند که برخی 
کارشناسان اقتصادی تعیین دستمزد کارگران درسایه 
رأی گیری را متاثر از وخامت اوضــاع جهان و ایران 
دانسته اند اما برخی دیگر ترکیب شورای عالی کار از 
این جهت که وزن گروه کارفرمایی و دولتی بر گروه 
کارگری سنگینی می کند را در اتخاذ چنین تصمیماتی 
اثرگذار دانسته و  حضور ۶ نماینده دولت و کارفرما در 

برابر ۳ نماینده کارگری را ترکیب برابری نمی دانند.
کارشناسان با اشاره به عدم مداخله دولتها در تعیین 
دستمزد کارگران کشورهای دیگر، تعیین دستمزد 
کارگران را حاصل توافق دوجانبه کارگران و کارفرمایان 
برای تعیین مزد در قالب پیمانهــای جمعی عنوان 
می کنند.با وجود آنکه شورای عالی کار افزایش ۲۱ 
درصدی حداقل مزد را به تصویب رســانده اما برخی 
کارشناسان اقتصادی و مقامات دولتی معتقدند که 
با توافق اخیر عمال افزایــش ۳۲ درصدی در حداقل 
مزد کارگران لحاظ و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در 
حقوق سال  ۱۳۹۹ کارگران اعمال شده است اما در 
واقع استناد آنها به مزایای جانبی مزد، حق مسکن و بن 
خواربار و ... است که مجموع دریافتی کارگران آن هم 
متاهل را به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رساند؛ 
چنانچه مقامات کارگری اعالم می دارند که مصوبه 
شورای عالی کار حقوق کارگران حداقل بگیر و مجرد 

را به این رقم نمی رساند و افزایش دو میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومانی موردنظر، روی ســرجمع کلیات حقوق 

کارگران بوده است.
علیرغم آنکه تعیین دستمزد کارگران همه ساله در 
پایان اسفند ماه همان ســال صورت می گرفت، اما 
برای اولین بار به فروردین ماه ســال بعد موکول شد. 
اختالف شــدید نمایندگان کارگری و کارفرمایی در 
خصوص درصدهای پیشنهادی، جلسات دستمزد 
را یکی پس از دیگری بدون نتیجه گذاشت و  تعیین 
حداقل مزد کارگران را به فروردین ماه  ۱۳۹۹ موکول 
کرد؛ این در حالی است که به زعم کارشناسان تکلیف 
دستمزد کارگران باید تا قبل از عید مشخص می شد 
چرا که تاخیر و تعلل در برگزاری جلسات مزد شورای 
عالی کار بود که باعث شد تعیین دستمزد کارگران به 
بحران کرونا گره خورده و از شرایط کشور تاثیر بپذیرد.

اگرچه مصوبه افزایش ۲۱ درصــدی حداقل مزد از 
ســوی فعاالن حوزه کار و حتی برخــی نمایندگان 
مجلس، مغایر با ماده ۴۱ قانون کار دانسته و خواستار 
اصالح آن شده اند اما در طرف دیگر برخی کارشناسان 
اقتصادی تصمیم شورای عالی کار در این خصوص را 
تصمیمی مناســب با توجه به شرایط موجود کشور، 
وضعیت بنگاهها و نگرانی از رواج قراردادهای سفید 

امضا عنوان کرده اند.
با این حال مقامــات کارفرمایی حتی بــه افزایش 
۲۱ درصدی حداقل مزد واکنش نشــان داده و آن را 
تهدیدی برای بنگاههای اقتصادی و ریزش نیروهای 
کار دانســته اند. به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی 
افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد در عمل برای 
کارفرما هزینــه ای ۴۰ درصــدی دارد و مزد تعیین 
شده برای کارگران در سال ۱۳۹۹، فشار بر بنگاه های 

اقتصادی را باال می برد.
فعاالن حوزه کار با اشــاره به افزایش هزینه ها و افت 
قدرت معیشت خانوارهای کارگری و عقب افتادگی 
مزد سالهای جنگ این مصوبه را در بهبود وضع معیشت 

کارگران موثر نمی دانند.
نمایندگان مجلس نیز افزایش ۲۱ درصدی حداقل 
مزد با توجه به نرخ تورم موجود را منصفانه نمی خوانند 
و خواستار تجدید نظر شورای عالی کار در خصوص 
این مصوبه شده اند؛ بر همین اساس خبرهایی از ورود 
فراکســیون کارگری مجلس به موضوع تعیین مزد 

کارگران شنیده می شود.

نماینده وزیر صمــت در اصناف کشــور اعالم کرد که 
واحدهای صنفی در صورت رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشــتی، عالوه بر پرداخت جریمه پلمپ می شوند. 
ابراهیم درســتی نماینده وزیر صمت در اصناف کشور 
و عضو هیئت رئیســه اتاق اصناف ایران و تهران گفت: 
موضوع نظارت در ابالغیه اشاره شده و آن را به واحدهای 
صنفی نیز ابالغ کرده ایم؛ کما اینکه اصناف خودشــان 
این پروتکل های بهداشتی را برای حفظ سالمت خود و 

مشتری هایشان رعایت می کنند.
وی ادامــه داد: با این حــال عمده نظارت بــر اجرای 
پروتکل های بهداشتی به عهده وزارت بهداشت و درمان 
اســت و ما نیز تابع دستورات آنها هســتیم که به تمام 
واحدها اطالع رسانی شده اســت. درستی درباره اینکه 
اگر واحدی از اجرای پروتکل های بهداشتی تخطی کند 

چه مجازاتی برای آن دیده شده اســت؟ گفت: در این 
صورت جدای از جریمه در نظر گرفته شــده، آن واحد 
پلمپ می شود؛ اگرچه ما معتقدیم نباید از سیستم قهری 
استفاده شود و بهتر است با هماهنگی و همدلی مسیر را 
پیش برد. عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با 
اشاره به برخی واحدهای صنفی پر خطر که فعالیتشان را 
مخفیانه آغاز کرده اند، تصریح کرد: این اقدام تخلف است 
و مردم در صورت مشاهده به سامانه ۱۲۴ و ۱۱۰ اطالع 
دهند. باید توجه کرد در شرایطی قرار داریم که بیشترین 
نیاز به همراهی همگان اســت و بهتر است واحدهای 
صنفی نسبت به قانون تمکین کنند. وی با اشاره به آسیب 
اصناف از شرایط کنونی که بخش عمده ای از فروش خود 
را از دست داده اند، از دولت خواست بسته های حمایتی 

مشخص برای اصناف در نظر بگیرد.

رئیس اتحادیه بنکــداران مواد غذایــی تهران گفت: 
حبوبات، شکر، روغن، چای و برنج به اندازه کافی وجود 
دارد و با هیچ کمبودی مواجه نیستیم. محمد آقا طاهر 
در خصوص شرایط بازار کاال های مواد غذایی در آستانه 
ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: کاال به اندازه کافی در بازار 
وجود دارد و از نظــر تامین هیچ کمبودی وجود ندارد، 
اما برخی از کاال ها در حال گران شدن هستند. رئیس 
اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران افزود: دولت باید 
هر چه سریع تر نسبت به ترخیص کاالهای اساسی از 
گمرکات اقدام کند تا قیمت ها مجددا تعدیل شود. وی 
گفت: حبوبات، شکر، روغن، چای و برنج به اندازه کافی 

وجود دارد و با هیچ کمبودی مواجه نیستیم.
آقا طاهر با اشــاره به افزایش قیمــت برخی از کاال ها 
خاطرنشان کرد: حبوبات حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد، برنج 
ایرانی ۱۰ تا ۱۵ درصــد، برنج خارجی اعم از هندی و 
پاکستانی با ۲۵ درصد افزایش قیمت مواجه شده است 

که در کنار این کاال ها باید به افزایش حدود ۱۵ درصدی 
قیمت چای نیز اشــاره کرد. رئیس اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی تهران بیان کرد: قیمت روغن به دلیل اینکه 
در اختیار دولت است و ارز ۴۲۰۰ تومانی به دانه های 
روغنی داده می شــود تغییر ندارد. وی با بیان اینکه 
خرید های مردم منطقی شــده و به دلیل اطمینان از 
موجود بودن کاال، همانند گذشته به صورت کلی اقدام 
به خرید کاال نمی کنند، تصریــح کرد: روش خرید ها 
تغییر کرده و درخواســت برای خرید برخی از کاال ها 
مانند آرد و پودر کیک بیشتر شده است. آقاطاهر تاکید 
کرد: مردم نسبت به موجود بودن کاال اطمینان خاطر 
پیدا کردند و یک آرامــش روانی از این نظر در جامعه 
حکمفرما شده اســت. رئیس اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی تهران گفت: کار توزیــع کاال برای ماه مبارک 
رمضان آغاز شــده و طی این هفته حجم توزیع مواد 

غذایی به ۷۵ درصد خواهد رسید.

مشاوران امالک از آن دسته 
مشــاغلی هســتند که به 
دلیل شیوع ویروس کرونا 
حکم بر تعطیلی آنها داده 
شده اســت. از آنجایی که 
در حال حاضر در فصل جابجایی مســتاجران قرار 
 داریم و به ماه های پر تقاضا برای جابجایی نزدیک 
می شویم شرایط کشــور مشکالت بسیاری را برای 
مستاجران رقم زده اســت. طبق آخرین آمار های 
رسمی موجود در حوزه مســکن که مربوط به سال 
۱۳۹۷ است، حدود ۲۶ درصد از خانوار های شهری 

و ۵ درصد از خانوار های روستایی اجاره نشین بوده 
اند و این در حالی است که این ارقام در سال ۱۳۹۶ 
به ترتیب ۲۵ درصد و ۴.۷ درصد بوده است. مقایسه 
این آمار ها نشــان از افزایش تعداد مســتاجران در 
این سال ها دارد. بنابراین در این روزها مستاجران 
بسیاری شرایط ســختی را تحمل می کنند و برای 
جابجایی با سخت گیری های موجران و بسته بودن 
مشاوران امالک روبرو هســتند. در حالی که اعالم 
شده است که موجران شــرایط را برای مستاجران 
سخت نکنند و چند ماهی به آنها برای جابجایی تا 
عادی شدن شرایط بیماری فرصت دهند اما بسیاری 
از صاحبخانه ها به دنبال تخلیه منازل خود هستند و 
برخی دیگر نیز به دلیل ترس از بیماری منازل خود 
را اجاره نمی دهند. مستاجران بسیاری نیز به دلیل 

همین نگرانی ها اجازه بازدید منازل را نمی دهند و 
به طور کلی شرایط ویژه ای بر بازار اجاره بها حاکم 

شده است. 
اما اما آنچه مهم است، تصمیم عملیاتی و قابل اجرا 
در حمایت از مستاجران برای عبور از روز های سخت 
کرونایی و رســیدن به توافق مطلــوب با صاحبان 
امالک برای اجاره خانه مورد نظر است.هرچند نباید 
از این نکته چشم پوشی کرد که در این ایام، برخی از 
موجران با بخشیدن مبلغ اجاره برای یک یا دو ماه، به 
کمک مستاجران آمدند، اما این تنها مسکن موقت 
برای حمایت از مردم بوده است و نیازمند راهکاری 

اساسی از سوی دولت است.
این اتفاقات در حالی می افتد که این در حالی است 
که در سال گذشته بازار اجاره در این روزها خود با 

کمبود واحد های اجاره ای و رشد لحظه ای قیمت 
ها مواجه بود که با راه اندازی کمپین های مختلف و 
همچین کلید زدن طرح اقدام ملی مسکن کمی به 
سمت آرامش رفت اما امسال با ایجاد رکود و تعطیلی 
بسیاری از کسب وکارها و همچنین دیر تعیین شدن 
دستمزد کارگران در سال ۹۹ باعث شد که این بازار 
به سمت نابســامانی، افزایش قیمت و شرایط رکود 
تورمی برود. براساس این گزارش با توجه به آنکه نرخ 
دستمزد کارگران با افزایش ۲۱ درصدی هم اکنون 
به ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رســیده و این رشد 
قیمتی باعث نگرانی بیشــتر برای مستاجران شده 
است چراکه رشد ناچیز قیمتی دستمزد و افزایش 
بیش از ۳۰ درصدی قیمت های اجاره زمینه ســاز 

مشکالت بسیاری برای این حوزه می شود.

افزایش 3۰ درصدی اجاره بها و رشد ناچیز  دستمزد نگرانی ها را افزایش داده است

سرگردانی مستاجران  در  بحران کرونا 
كمر مستاجران زیر بار وام های سنگین خم شده است                                                                ستاد ملی كرونا فکری به حال بازار مسکن كند

بعد از شرایط كرونا با افزایش نرخ اجاره ها روبه رو خواهیم بود

گروه اقتصادی
News kasbokar@gmail.com

درخواست از وزارت کار برای تجدیدنظر در مصوبه دستمزد

كاال به اندازه كافی وجود دارد

جزئیات قیمتی بازار مواد غذایی در آستانه ماه مبارک رمضان

بازگشت ۱۰ کامیون ایرانی متوقف شده در مرزها
مدیرکل ترانزیت حمــل و نقل بین المللی ســازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای از بازگشت ۱۰ کامیون 
و راننده ایرانی که بیش از این به خاطر شــیوع کرونا در 
پشت مرزهای کشور متوقف شده بودند، خبر داد و گفت: 

وضعیت مرزها تغییری نسبت به گذشته نکرده است.
در پی شیوع ویروس کرونا و گسترش آن در کشورهای 
مختلف، همسایه های ایران محدودیت هایی برای  تردد 
و حمل و نقل بار قائل شدند که البته این محدودیت ها 
تنها مختص کشورمان نبود. پیش از این اعالم شده بود 
که در بین مرزهای ایرن تنها مرزهای عراق، نخجوان، 
آذربایجان و افغانستان برای جابجایی بار باز است، برخی 
کشورها مانند ترکیه و ترکمنستان  مرزهای خود را با 

ایران یکطرفه کردند و تنها اجازه ورود هموطنان خود و 
خروج رانندگان دیگر کشور به سمت کشور خودشان را 

می دهند و بقیه مرزهای کشور بسته است.
منوچهر ســلمان زاده درباره آخرین وضعیت مرزهای 
کشور اعالم کرد: همه مرزهای کشور وضعیت مشابهی 
نسبت به گذشته دارند و هیچ تغییری نسبت به هفته های 
قبل نداشتند.وی خاطرنشان کرد: طی هفته های گذشته 
توانستیم با وجود بسته شدن مرزها اجازه ورود حدود 
۱۴۰۰ کامیون و راننده ایرانی را از طریق مرزهای مختلف 
به ایران بگیریم چرا که آنها قبل از شیوع ویروس کرونا از 
کشور خارج شده بودند و با محدودیت های ناشی از این 

بیماری متوقف شدند.
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معــاون برنامه ریــزی صندوق نــوآوری و 
شــکوفایی از عملیاتی شــدن و ارائه اوراق 
صکوک نوآوری در بورس اوراق بهادار برای 
دسترسی شــرکت های دانش بنیان به بازار 
ســرمایه در ســال ۹۹ خبر داد.  به گزارش 
ایرنا، روح اهلل ذوالفقاری روز یکشنبه گفت: 
با هماهنگی های انجام شده در سال گذشته 
بین صندوق نوآوری وشــکوفایی با سازمان 
بورس و اوراق بهادار مقرر شــد که اوراقی را 
تحت عنوان اوراق صکوک نوآوری ازســوی 
این سازمان منتشر شود تا دسترسی شرکت 
های دانش بنیان به بازار سرمایه را عملیاتی 
کنیم. وی افزود: برای انتشــار چنین اوراقی 

نیاز است که درخواست کننده اوراق را فردی 
یا ارگانی ضمانت کنــد و ما در این خصوص 
نقش ضامن شــرکت های دانــش بنیان را 
برعهده گرفته ایــم و امیدواریم نمونه های 
عملیاتی آن در سال جاری اتفاق افتد و تامین 
مالی شرکت ها ازمسیر بورس و انتشار اوراق 
صورت گیرد. معــاون برنامه ریزی صندوق 
نوآوری وشکوفایی با بیان این که انتشار اوراق 
نوآوری در جهت کمک به تامین سرمایه در 
شــرکت های دانش بنیان است، یادآور شد: 
در سال گذشته طراحی و برنامه ریزی های 
این کار انجام شد و در سال جاری عملیاتی 
می شــود. ذوالفقاری همچنین گفت: پیش 

بینی شــده که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان 
اوراق مشــارکت امســال برای شرکت های 
دانش بنیان منتشر شود و البته این بستگی 
به درخواست و جذب شــرکت های دانش 
بنیان دارد. صندوق نوآوری و شــکوفایی در 
راستای قانون حمایت از شرکت های دانش 
بنیان به تصویب رسیده به منظور کمک به 
تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان، تکمیل 
زنجیره ایده تا بازار و تجاری ســازی نوآوری 
دستاوردهای پژوهشی و اختراعات و کاربردی 
کردن دانش ازطریق ارایه کمک ها و خدمات 
مالی و پشتیبانی به شــرکت ها و مؤسسات 

دانش بنیان، تشکیل و فعالیت می کند.

معاون توسعه و فناوری صداوسیما در واکنش به 
اظهارات اخیر وزارت ارتباطات که صدا و ســیما 
بایــد فرکانس هــای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز را در 
اختیار این وزارت قرار دهد، گفت: دوســتان در 
جلسات کارشناســی حرفی برای گفتن ندارند 
و وقتی پا بــه بیرون از جلســه می گذارند، بازی 
سیاسی راه می اندازند؛ لطفا اگر صداقت دارید اسناد 
آخرین جلسه کارشناســی در دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی را برای افکار عمومی منتشــر 
کنید! محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات 
 و فناوری اطالعات کــه از ا زمدت ها پیش در این

 زمینه با صدا ســیما دچار اختالفاتی شده، چند 
روز پیش نیز در پی شــیوع ویروس کرونا و کند 
شدن سرعت اینترنت، بار دیگر تاکید کرد، شبکه  
 موبایــل در تهران بــه حداکثر میــزان ظرفیت

 نامی خود رسیده است و تنها راه افزایش ظرفیت 
پهنای باند، اضافه کــردن فرکانس های ۷۰۰ و 
۸۰۰ اســت که در اختیار صداوسیماســت.وی 
تاکید کرد، »سه سال است در تالشیم فرکانس ها 
را پس بگیریــم. هم در دولت و هــم در مجلس 
گفته ایم در باندی دیگر نیازهای آینده صداوسیما 
را تأمین می کنیم. نصف درآمد حاصل از واگذاری 
فرکانس ها به اپراتورها هم برای توســعه شبکه 
دیجیتال به صداوسیما می دهیم اما آنها همراهی 
نکرده اند.« در همین راستا معاون توسعه و فناوری 
صداوســیما ترجیح داده اســت که قاطعانه، به 
اظهارات وزیر ارتباطات پاســخ بدهد. به گزارش 
صدا و سیما، رضا علیدادی تاکید کرده است، »این 
برای نخستین بار اســت که ما برای شفاف شدن 
افکار عمومی تا حدی به شبهات پاسخ می دهیم 
 و معتقدیم این مباحث باید به دور از هیاهوهای

سیاسی بررسی شود.«او طرح موضوع فرکانس های 
صداوســیما را با عنوان علت کم بودن ســرعت 
اینترنت کشور نشانه عدم صداقت و سیاسی کاری 
دانست و افزود: با واگذاری فرکانس های سازمان به 
تلفن همراه، دسترسی اینترنت کاربران افزایش 
چندانی نخواهــد یافت و ســال ها طول خواهد 
کشــید تا تجهیزات الزم برای بهره برداری از آن 
 خریداری و راه اندازی شــود و هزینه زیادی هم

 خواهد داشــت.علیدادی افــزود: طرح چنین 
موضوعی فقط برای ماهیگیــری از آب گل آلود و 
پرهیز از پاسخگویی به عدم انجام مسئولیت ها از 
یک سو، تاختن به یکی از نهادهای فعال در زمینه 
مدیریت افکار عمومی  کشور از دیگر سوست. او 
تصریح کرد: اگر شبکه دیتا خوب کار نمی کند، 
مسئول مربوطه باید بیاید پاسخ دهد در این چند 
ســال برای اینکه مردم بتوانند ارسال و دریافت 
اطالعات را در فضای مجازی به درستی و با سرعت 

باال انجام دهند، چه کاری انجام شده است؟ روت 
کردن اینترنت خارجی در شــبکه فرسوده ملی 
که هنر نیســت! وی تاکید کرد: پس از سه سال 
بهانه های مختلف، اکنون به دلیل مشکالت شبکه، 
با عدم ارائه سرویس درست اینترنت ثابت و گاهی 
سیار، به طور سهوی که امیدواریم عمدی نباشد، 
موضوع به یکباره به فرکانس های ســازمان ربط 
داده می شــود.علیدادی گفت: مــردم عزیز باید 
بدانند این دعوایی که دوستان پرسر و صدا مطرح 
می کنند، دعوا برای پول گرفتن از آن هاست. این 
در حالی است که در دیگر کشــورها شاهدیم با 
همین فرکانس ها، به ۲۷۰ میلیون تلفن هوشمند 
خدمات ارائه می دهند، ولی در ایران نتوانسته اند به 
۵۰ تا ۶۰ میلیون تلفن همراه و ۱۰ درصد خط ثابت 
خدمات ارائه دهندغ البته از میان ۵۰ تا ۶۰ میلیون 
 تلفن همراه نیز خیلی ها هســتند که از اینترنت

 همراه استفاده نمی کنند.

گروه فوالد مبارکه برای مقابله بــا بیماری کووید ۱۹ 
)ویروس کرونــا(، با برنامه ریزی هــای دقیق و مدون، 
اقدامات و حمایتهایی در راستای مسئولیتهای اجتماعی، 
با هماهنگی با وزارت صمت و سازمان توسعۀ معادن و 
صنایع معدنی، استانداری اصفهان و دانشگاه های علوم 

پزشکی استان انجام داده است.
ایرج ترابی، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد با اعالم این خبر خاطرنشان 
کرد: شرکتهای گروه فوالد مبارکه همراستا با سیاست 
تعهد به مسئولیتهای اجتماعی خود و توجه به اقدامات 
هماهنگ منطقه ای توانستند فعالیتهای قابل توجهی به 

منظور حفظ سالمت کارکنان و محیط پیرامون خود 
انجام دهند.وی افزود: در این زمینه می توان به کمک 
۵۰ میلیارد ریالی شــرکت فوالد هرمزگان به دانشگاه 
علوم پزشکی استان هرمزگان جهت خرید تجهیزات 
و وســایل موردنیاز بیماران مبتال به کرونا در راستای 
حمایت از سالمت هموطنان در این استان اشاره کرد.

عالوه بر این، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
در راستای تعهد به مسئولیت اجتماعی خود، با خرید 
ماسک و محلول های ضدعفونی کننده به میزان ۳۰۰ 
میلیون ریال، از مرکز بهداشت شهر بروجن و همچنین 
شهرداری سفیددشــت و فرادنبه حمایت کرده است. 
شرکت فوالد سفیددشت نیز با فرســتادن سه اکیپ 
ماشین آالت و نفرات، ضدعفونی و گندزدایی بخشهایی 
از شهرســتان بروجن و حومه را انجام داده و همزمان 
۲۰۰۰ پک دستکش و ماسک در اختیار نیازمندان قرار 
داده است. همچنین شرکت فنی و مهندسی و شرکت 
فوالدســنگ با توزیع بسته های ســالمت مشتمل بر 
مواد ضدعفونی کننده و الکل و ماســک و دستکش و 
مواد ضدعفونی کنندۀ سطوح، و شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان با خرید و تحویل ۱۰ دستگاه ونتیالتور تنفسی به 
ارزش بیش از ۱۵ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان توانســتند در این پویش مردمی شرکت کنند.

وی گفت: شرکت فوالد مبارکه با مساعدت بیش از ۶۰ 
میلیارد ریالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را در خرید 

تجهیزات و وسایل موردنیاز درمان بیماران کرونا، و با 
مساعدت بیش از ۷ میلیارد ریالی شبکۀ بهداشت و درمان 
شهرستان مبارکه را یاری کرد.ترابی تصریح کرد: در ادامۀ 
این اقدامات و با توجه به کمبود اقالم پیشگیری ازجمله 
ماسک، فوالد مبارکه در اقدامی با مشارکت شرکت آتیه 
فوالد نقش جهان، یکی از شرکتهای زیرمجموعۀ خود، 
و با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان، برای احداث خط 
تولید ماسکهای استاندارد N95 با ظرفیت بیش از یک 
میلیون عدد )قابل افزایش تــا دو میلیون( در ماه اقدام 
نمود تا با راه اندازی این خط تولید پیشرفته و اتوماتیک، 
قسمتی از نیاز جامعه تأمین شود.در تمام شرکتهای گروه 
عالوه بر خدمترسانی به محیط پیرامون، توجه ویژهای 
به محیط کار و کارکنان این واحدهای صنعتی شده که 
از آن جمله می توان به اقدامهای همسو با شرکت فوالد 
مبارکه مانند افزایش آگاهی از طریق پورتال سازمانی، 
شــبکههای اجتماعی و پخش پمفلتهای آموزشــی، 
تعطیلی رستورانها، ضدعفونی کردن و گندزدایی ناوگان 
حملونقل و ساختمانها، تب سنجی پرسنل هنگام ورود 
به شرکت، کاهش زمان حضور نیروهای ستاد، غیرفعال 
کردن اثرانگشت و الزام پرســنل در استفاده از کارت، 
لغو مأموریتها، اعطای مرخصی به پرسنل دارای عالئم 
سرماخوردگی، کاهش زمان حضور پرسنل و دورکاری 
پرسنل ستادی در تمامی شرکتهای گروه فوالد مبارکه 

اشاره کرد. 

گروه فوالد مبارکــه برای مقابله با بیمــاری کووید ۱۹ 
)ویروس کرونا(، بــا برنامه ریزی های دقیــق و مدون، 
اقدامات و حمایتهایی در راستای مسئولیتهای اجتماعی، با 
هماهنگی با وزارت صمت و سازمان توسعۀ معادن و صنایع 
معدنی، استانداری اصفهان و دانشگاه های علوم پزشکی 
استان انجام داده است.ایرج ترابی، مدیر روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه، در گفت وگو با خبرنگار فوالد با اعالم 
این خبر خاطرنشان کرد: شرکتهای گروه فوالد مبارکه 
همراستا با سیاست تعهد به مسئولیتهای اجتماعی خود و 
توجه به اقدامات هماهنگ منطقه ای توانستند فعالیتهای 
قابل توجهی به منظور حفظ سالمت کارکنان و محیط 
پیرامون خود انجام دهند.وی افــزود: در این زمینه می 
توان به کمک ۵۰ میلیارد ریالی شرکت فوالد هرمزگان 
به دانشگاه علوم پزشــکی استان هرمزگان جهت خرید 
تجهیزات و وســایل موردنیاز بیماران مبتال به کرونا در 
راســتای حمایت از ســالمت هموطنان در این استان 
اشاره کرد.عالوه بر این، شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری در راســتای تعهد به مســئولیت اجتماعی 
خود، با خرید ماسک و محلول های ضدعفونی کننده به 
میزان ۳۰۰ میلیون ریال، از مرکز بهداشت شهر بروجن و 
همچنین شهرداری سفیددشت و فرادنبه حمایت کرده 
است. شرکت فوالد سفیددشت نیز با فرستادن سه اکیپ 
ماشین آالت و نفرات، ضدعفونی و گندزدایی بخشهایی از 

شهرستان بروجن و حومه را انجام داده و همزمان ۲۰۰۰ 
پک دستکش و ماسک در اختیار نیازمندان قرار داده است. 
همچنین شرکت فنی و مهندسی و شرکت فوالدسنگ 
با توزیع بسته های سالمت مشتمل بر مواد ضدعفونی 
کننده و الکل و ماســک و دســتکش و مواد ضدعفونی 
کنندۀ سطوح، و شرکت فوالد امیرکبیر کاشان با خرید و 
تحویل ۱۰ دستگاه ونتیالتور تنفسی به ارزش بیش از ۱۵ 
میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی کاشان توانستند در 
این پویش مردمی شرکت کنند.وی گفت: شرکت فوالد 
مبارکه با مساعدت بیش از ۶۰ میلیارد ریالی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان را در خرید تجهیزات و وسایل موردنیاز 
درمان بیماران کرونا، و با مســاعدت بیش از ۷ میلیارد 
ریالی شبکۀ بهداشت و درمان شهرستان مبارکه را یاری 
کرد.ترابی تصریح کرد: در ادامۀ این اقدامات و با توجه به 
کمبود اقالم پیشگیری ازجمله ماسک، فوالد مبارکه در 
اقدامی با مشارکت شرکت آتیه فوالد نقش جهان، یکی 
از شــرکتهای زیرمجموعۀ خود، و با همکاری دانشگاه 
صنعتی اصفهــان، برای احداث خط تولید ماســکهای 
استاندارد N95 با ظرفیت بیش از یک میلیون عدد )قابل 
افزایش تا دو میلیون( در ماه اقدام نمود تا با راه اندازی این 
خط تولید پیشرفته و اتوماتیک، قسمتی از نیاز جامعه 
تأمین شود.در تمام شرکتهای گروه عالوه بر خدمترسانی 
به محیط پیرامون، توجه ویژهای به محیط کار و کارکنان 

این واحدهای صنعتی شــده که از آن جمله می توان به 
اقدامهای همسو با شــرکت فوالد مبارکه مانند افزایش 
آگاهی از طریق پورتال سازمانی، شبکههای اجتماعی و 
پخش پمفلتهای آموزشی، تعطیلی رستورانها، ضدعفونی 
کردن و گندزدایی ناوگان حملونقل و ســاختمانها، تب 
سنجی پرسنل هنگام ورود به شرکت، کاهش زمان حضور 
نیروهای ستاد، غیرفعال کردن اثرانگشت و الزام پرسنل در 
استفاده از کارت، لغو مأموریتها، اعطای مرخصی به پرسنل 
دارای عالئم سرماخوردگی، کاهش زمان حضور پرسنل و 
دورکاری پرسنل ستادی در تمامی شرکتهای گروه فوالد 

مبارکه اشاره کرد. 

تاکید بر تقویت فروش اینترنتی میادین شهرداری
عضو شورای اسالمی شهر تهران بر ضرورت ارتقای فروش آنالین و غیرحضوری در میادین میوه و تره بار و استفاده از ظرفیت شرکت ساماندهی مشاغل در این حوزه تاکید کرد. حجت 
نظری با اشاره به ضرورت توسعه فروش آنالین و غیرحضوری در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های شهروند گفت: اقداماتی در فروشگاه شهروند انجام گرفته که البته باید بیشتر 

شود. در مورد میادین میوه و تره بار هم الزم است فروش آنالین توسعه پیدا کند و حتی در این مورد می توان از ظرفیت شرکت ساماندهی مشاغل نیز بهره برد.
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اســتفاده از فضای مجازی و 
خریدهــای آنالین به دنبال 
شیوع کرونا گسترش زیادی 
پیدا کرده است. بنابراین بد 
نیست بدانیم آنچه به عنوان 
تجارت الکترونیک در ایران به دنبال آن هستیم آن گونه که باید، 
محقق نشده است و کسانی که در حوزه کسب و کارهای اینترنتی 
فعال اند، با مشکالت متعددی دست به گریبان هستند.به گفته 
کارشناسان یکی از مشــکالت نبود آمار موثق و قابل استناد در 
حوزه تجارت الکترونیک است. وقتی امروز در دنیا در مورد تجارت 
 الکترونیک صحبت می کنیم تجارت الکترونیک به عنوان یک 
زیرســاخت توســعه ای به حســاب می آید و از آن به عنوان 
یکی از شاخص های توســعه یافتگی کشــورها یاد می شود. 

شاخص کل کاالهای فروخته شده آنالین به کل خرده فروشی 
ها در کشــور حداکثر ۲ درصد اســت که در مقایســه با سایر 
کشورها ناچیز اســت. این درحالی اســت که این شاخص در 
 چین حــدود ۲۵ درصد و میانگین جهانی ایــن عدد در جهان

 باالی ۸ درصد است.

ظرفیت بورس برای تامین سرمایه کسب و کارهای 
اینترنتی

 بــه گفتــه کارشناســان اولیــن و مهــم تریــن دلیــل 
عقب ماندگی تجــارت الکترونیــک ایران، کم بــودن میزان 
ســرمایه گذاری انجام شــده روی کســب و کارهــای حوزه 
تجارت الکترونیک اســت. شــاید باالی ۳۰ هزار فروشــگاه 
 اینترنتــی کــه مجــوز ای نمــاد دارنــد در ایــران فعالیت
 می کنند. این عدد بــرای ایران عدد زیادی به نظر می رســد. 
مشکل این است که این کسب و کارها بسیار کوچک و پراکنده 
و تعداد زیادی از آنها کســب و کارهای خانگی هســتند. چرا 

کســب و کارهای بزرگ تجارت الکترونیــک در ایران نداریم؟ 
بزرگ ترین دلیل این اســت که کل مبلغ سرمایه گذاری شده 
در حوزه تجارت الکترونیک در ایران از تاریخ به وجود آمدنش 
تا امروز کمتر از ۲۰۰ میلیون دالر اســت. سرمایه گذاری انجام 
شده در حوزه تجارت الکترونیک در ســایزهای بزرگ توسط 
بازیگران و ســرمایه گذاران خارجی و بیــن المللی انجام می 
شــود. لزوما نیازی نیست این ســرمایه گذاری خارجی باشد، 
بازار سرمایه ایران هم بازار کوچکی نیســت و در یکی دو سال 
گذشــته بورس تبدیل به جایی بــرای جذب ســرمایه های 
بزرگ شده اســت. یکی از راه های جذب سرمایه برای کسب و 
کارهای حوزه تجارت الکترونیک که به حجم زیادی از سرمایه 
نیاز دارند و شــاید تامین آن سرمایه از ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی کار راحتی نباشد ورود آنها به بورس است که تاکنون 
هیچ کدام از پلتفرم های حوزه اقتصــاد دیجیتال ایران به جز 
 حوزه پرداخت هیچ کســب و کار دیگری در حــوزه دیجیتال

 در بورس ایران نداریم.

مبلغ سرمایه گذاری شده در تجارت الكترونيك ایران كمتر از 200 ميليون دالر است 

پتانسیل  آنالین ها   برای  عبور  از  کرونا
تجارت الكترونيك ایران پایين تر از ميانگين جهانی                                                         كسب و كارهای مجازی امسال وارد بورس می شوند

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

موانع رشد کسب و کارهای اینترنتی
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

وقتی درباره دالیل عدم رشد مناسب و متناسب در حوزه تجارت الکترونیک و به صورت مشخص، خرده فروشی اینترنتی صحبت می کنیم، مجموعه ای از عوامل دست به دست هم داده اند و مانع رشد هرچه بیشتر تجارت الکترونیک در ایران می شوند.از یک طرف، برخی عدم وجود زیرساخت ها را مطرح می کنند اما باید بپذیریم وقتی سرمایه گذاری 
مناسبی در این بخش اتفاق بیفتد و سرمایه تزریق شود، طبیعی است که زیرساخت نیز با تقاضایی که ایجاد می شود )و البته استفاده از منابع مالی تزریق شده( خود را وفق می دهد. در کل، اگر تقاضا باشد، عرضه هم نهایتاً با یک فاصله  یا Gap کوتاه خود را به تقاضا می رساند. بحث زیرساخت در واقع یک بخش تالی است. به این معنا که ابتدا باید الزاماتی 
فراهم شود، زیرساخت خود به خود فراهم می شود. واقعیت این است که هم سرمایه گذاری داخلی و هم سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار کم است. دلیل آن هم مشخص است. الزم نیست وارد تحلیل های عجیب و غریب شویم یا یک تحقیق علمی و دانشگاهی برای بررسی موضوع راه بیندازیم. اقتصاد که سیاسی و سیاست که ایدئولوژیک شد، نتیجه 
همین می شود که می بینیم. تصمیمات نادرستی در حوزه سیاسی گرفته و نتایج آن در اقتصاد دیده می شود. نتیجه نهایی آن هم همین تحریم هایی است که با آن روبه رو هستیم. به نوعی، شاید بتوان گفت عدم توان ما در تعامل با کشورهای جهان باعث شده اتفاقاتی بیفتد که ما با این تحریم ها روبه رو هستیم.تحریم چگونه تاثیر منفی روی کسب و 
کارهای اینترنتی می گذارد؟ اولین نتیجه تحریم این است که سرمایه گذاری خارجی در کشور ما اتفاق نمی افتد. ما در داخل کشور به نوعی در یک تراریوم اقتصادی زندگی و کسب و کار می کنیم. اقتصاد ما یک فضای بسته و محدود به کشور خودمان است. در این اقتصاد محدود و بسته، ما با تورم سنگینی روبه رو هستیم. این تورم باعث می شود سرمایه 
که یک موجود بسیار فّرار و به اصطالح »لیز« است به سادگی ُسر بخورد و به سمت جاهایی برود که سود تضمین شده داشته باشد. مثل بازار ارز، مسکن، سکه و بازارهایی که سود نسبتاً تضمین شده ای داشته باشند. در فضای کسب و کارهای آنالین ما نیاز به سرمایه گذاران خطرپذیر داریم. کسانی که بپذیرند که احتمال زیان هم وجود دارد و اتفاقا در 
این حوزه یعنی کسب و کار آنالین ریسک هم باالست. سرمایه های داخلی کشور ما به خاطر ساخِت اقتصاد ما که با تورم بسیار باال خودش را وفق داده به دنبال حداکثر کردن سود در کوتاه مدت است. این نگاه، با ذات کسب و کارهای اینترنتی منافات دارد. در کسب و کارهای اینترنتی شما در سال های اول به دنبال سهم بازار )Market Share( هستید و 
ممکن است که الزم باشد چندین و چند سال تزریق سرمایه اتفاق بیفتد تا کسب و کار بتواند خودش را بزرگ کند. وقتی سرمایه گذاری نباشد، این اتفاق یعنی گرفتن سهم بازار اتفاق نمی افتد.یک اعدادی هست، مثالً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک منتشر می شود، مبنی بر ده ها هزار فروشگاه اینترنتی )یا ای نماد صادر شده و تعداد درگاه بانکی 
فعال و مانند آن(. این تعداد، شاید به نظر خوب بیاید اما، فراموش نکنیم سایز این کسب و کارها کوچک است. بسیاری، در حد کسب و کارهای خانگی کوچک هستند و بسیاری از آنها تنها یک »منبع درآمد« هستند و حتی »کسب و کار« هم به حساب نمی آیند. مجموع گردش در این حوزه هم، نسبت به کل اتفاقاتی است که در جهان در حوزه تجارت 
الکترونیک داریم عدد کوچکی است.  حتی نسبت به پتانسیل بالقوه در خود کشور هم ما فاصله داریم.یکی از دالیل دیگر بر سر توسعه تجارت الکترونیک در کشور ما، عدم وجود فرهنگ مشارکت است. به عنوان مثال من می خواهم یک فروشگاه اینترنتی کتاب بزنم ولی حاضر نیستم با چند نفر دیگر شریک شوم. حس تمامیت خواهی که در طول سالیان 
سال، ده ها و شاید صدها سال در فرهنگ ما جا افتاده باعث شده که نتوانیم سرمایه هایمان را با یکدیگر تجمیع کنیم؛ فرهنگ تمامیت خواهی وعدم وجود فرهنگ مشارکت باعث شده هر کسی یک فروشگاه بزند. حاال ما در حوزه کتاب تجربه داریم. به نظر می رسد در حوزه های دیگر هم همین اتفاق افتاده است.بحث دیگر این است که به هر حال متاسفانه 
کشور ما توان نگه داشتن نخبگانش را ندارد. مشکالت سیاسی، ناامیدی از آینده، تصمیمات نابخردانه و بی تدبیری که مسئوالن می گیرند، عدم توانایی در برآورده کردن نیازهای روحی و روانی جوانان و عدم امکان اینکه حداقل های زندگی را برای آنها فراهم کنیم باعث می شود نخبگان ما به سرعت مهاجرت کنند.یک بحث دیگر هم عدم برخورد جدی 
با متخلفان است. ما یک رشد خوبی را در حوزه تجارت الکترونیک و خرده فروشی داشتیم. تعدادی متخلف با فیشینگ اقدام به خالی کردن حساب های مردم می کردند. ما در جایی که یک نفر یک نظری داشته، سریعاً دستگیر می کنیم، اعتراف می گیریم و الی آخر. ولی ما ندیدیم متخلفان فیشینگ و کالهبرداری از حساب های مردم را دستگیر کنند و 
اعتراف بگیرند و اعالم کنند که باعث شود فیشینگ کاهش یابد. همین عدم برخورد سریع و قاطع با متخلفان باعث شده تعداد کالهبرداری های اینترنتی ناگهان رشد صعودی پیدا کند. از یک طرف اعتماد مشتریان کم و رغبت به خرید اینترنتی کاهش پیدا کرد و از طرف دیگر با راه اندازی طرحی خام و ناپخته به نام رمز دوم پویا یک ضربۀ قابل توجه به 
بدنۀ کسب و کارهای اینترنتی و خرده فروشی اینترنتی زده شد. به هر حال به نظر می رسد وقتی تصمیم گیران حقوق بگیرانی باشند که هرگز طعم تلخ کسب و کار در فضای آزاد را نچشیده باشند، این نوع تصمیمات را راحت می گیرند.تمام این موضوعات و عوامل دست به دست هم می دهند و نتیجه نهایی این می شود که یک سیستم کوچک از تجارت 

الکترونیک داریم. این عوامل دست به دست هم می دهد و نمی گذارد تجارت الکترونیک به شکل مناسبی که باید و می تواند باشد، در کشور ما رشد کند.

معاون صندوق نوآوری و شكوفایی:

اوراقنوآوریبرایدانشبنیانهاارائهمیشود

صدا و سيما در پاسخ به اظهارات وزیر ارتباطات:

برایافزایشسرعتاینترنتفرکانسنمیدهیم

شرکتهایگروهفوالدمبارکهپیشتازدرمهارکروناویروس

امامجمعهشهرستانمبارکه:فوالدمبارکهدرمبارزهباویروسکرونانیزعملکردقابلتقدیریداشتهاست

يادداشت
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