
یک کارشناس بازار انرژی با اشاره به اینکه توافق 
کاهش تولید اوپک پالس می تواند قیمت ها را تا 
باالی ۴۰ دالر در هر بشــکه افزایش دهد،  گفت: 
هم صدایی تولیدکننــدگان نفت تاثیر مثبتی بر 

بازار دارد.
»مرتضی بهروزی فر« در گفت و گو با ایرنا با بیان 
اینکه صرف اینکه در جلســه اوپک پالس توافق 
حاصل شــده می تواند این ســیگنال را به بازار 
بفرستد که تشتت آرا وجود ندارد و تولیدکنندگان 
نفت یک صدا هستند،  ادامه داد: همین همصدایی 
پیش از حذف فیزیکی نفت از بــازار بر قیمت ها 

تاثیرگذار بوده است.

بهروزی فر با بیان اینکــه در توافق اوپک پالس 
قرار اســت ۹.۷ میلیون بشــکه نفت از بازار کم 
شــود،  افزود: اعضای G2۰ نیز اعــالم کرده اند 
۳.۷ میلیــون بشــکه از تولیــد خــود را کــم 
می کنند. با اعالم عربســتان،  کویــت و امارات 
نیز 2 میلیــون بشــکه از عرضه نفــت کاهش 
پیدا می کنــد که در مجمــوع حکایت از کاهش 
 ۱۵ میلیــون بشــکه ای عرضه در بــازار جهانی 

نفت دارد.
وی تاکید کرد:  اگر تولیدکنندگان نفت به تعهد 
کاهش تولید در ارقام اعالم شــده پایبند باشند 
می توان امیــدوار بود تا قیمت نفــت بین ۴۰ تا 

۴۵ دالر در هر بشکه باال رود. این کارشناس بازار 
انرژی با اشاره به اینکه به نفع همه تولیدکنندگان 
نفت است که این کاهش اتفاق بیافتد و قیمت ها 
افزایــش پیدا کند،  گفــت: تولید نفــت در این 
قیمت ها برای اغلب تولیدکننــدگان اقتصادی 

نیست.
وی در مورد احتمال کاهش تولید نفت آمریکا نیز 
افزود: اگرچه حجم تولید آمریکا بسیار باال است اما 
به دلیل شیوع کرونا در این کشور،  مصرف داخلی 
انرژی افت کرده و دور از انتظار نیست که حداقل 
به میزان کاهش مصرف داخلی تولید نفت خود 

را کم کند.

مصرف اینترنت مشــترکان مخابرات نســبت به 
ترافیک مشابه سال گذشــته ۱۱۰ درصد افزایش 

پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، شیوع کرونا در کشور به قرنطینه 
اختیاری افراد منجر شــده و در این میان مصرف 
اینترنت به عنوان راهی برای گذراندن اوقات فراغت، 
اســتفاده از روش های دورکاری و آموزش مجازی 
افزایش یافته است. البته سرعت و کیفیت اینترنت 
هم از مواردی است که همواره دغدغه کاربران بوده 
و در این شرایط همه نیازمند کیفیت مناسب برای 

فعالیت های اینترنتی خود هستند.
محمدجــواد آذری جهرمی - وزیــر ارتباطات و 

فناوری اطالعات- برای تسهیل شرایط دورکاری 
کارمندان، آمــوزش مجــازی دانش آمــوزان و 
دانشــجویان و همچنین به دلیل افزایش مصرف 
کاربران از اینترنت، دستور به فعال کردن بسته های 
۱۰۰ گیگابایتــی اینترنت بــرای تمامی کاربران 
ثابت داد و همچنین برخی از سریال ها و فیلم های 
تلویزیون های اینترنتی را رایگان کرد واین موضوع 

منجر به  2.۵ برابر شدن مصرف اینترنت شد.
در این راستا محمدرضا بیدخام -مدیرکل ارتباطات 
و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران- در گفت وگو 
با ایسنا، درباره مصرف اینترنت کاربران در دو ماه 
گذشــته اظهار کرد: مصرف اینترنت مشــتریان 

مخابرات در اواسط اسفند، ۴2۰۰ ترابایت بود که 
آخر اسفند میزان مصرف ترافیک داخلی و خارجی 
به ۸2۰۰ ترابایت رســید و علت افزایش مصرف از 
اواسط اســفندماه، مباحث مربوط به دورکاری و 
بسته رایگان ۱۰۰ گیگابایتی در نظر گرفته شده 
 با تاکید وزیر ارتباطات برای مشــرکین اینترنت 

ثابت بود.
وی همچنین دربــاره مصرف فعلی مشــترکان 
مخابرات خاطرنشــان کرد: مصرف اینترنت حال 
حاضر تقریبا ۶۹۰۰ ترابایت اســت که نسبت به 
ترافیک مشابه سال گذشــته ۱۱۰ درصد افزایش 

پیدا کرده است. 

مصرف انرژی در بیشتر کشورهای جهان کاهش 
چشم گیری داشته است. 

مدارس، اداره ها و کارخانه ها در سراســر اروپا، 
آمریکا و برخی از کشورهای آسیا تعطیل هستند 
و همین مساله باعث شده است که مصرف انرژی 
در بسیاری از کشورهای جهان به شدت کاهش 

یابد.
اگرچه بســیاری از مردم از خانه کار می کنند و 
همین دورکاری مصرف انرژی خانگی را افزایش 
می دهد، اما باز هم مصرف کل حکایت از کاهش 

شدید دارد. 
تحلیل های پایگاه داده پردازی استاتیستا، نشان 
می دهد که مصرف انرژی در ایتالیا در ســاعت 
اوج مصرف روز ۸ آوریل 2۰2۰ در مقایســه با 
همین امروز در سال 2۰۱۹، 2۷ درصد کاهش 

یافته است. 
این کاهش مصرف البته نشان دهنده قرنطینه 
جدی تــر در کشــور ایتالیا نســبت بــه دیگر 

کشورهاست.
کاهش مصرف برق قیمت انــرژی در اروپا را نیز 
تحت تأثیر قرار داده است؛ چرا که کاهش مصرف 

برق باعــث کاهش قیمــت آن و افزایش رقابت 
بین تولیدکنندگان اســت. همین مساله ضربه 
جبران ناپذیری به درآمد آن ها در ســال 2۰2۰ 

وارد خواهد کرد.
برخی گزارش ها نشان می دهد که کاهش مصرف 
انرژی بر پاییــن آمدن قیمت کربــن نیز تأثیر 
گذاشته اســت؛ قیمت هر تن کربن در تابستان 
گذشته ۳۰.۴۶ دالر بوده است که در هفته های 
اخیر این مقدار بــه ۱۶.۳2 دالر به ازای هر تن 
رسیده است. افزایش منابع تجدیدپذیر در دوران 
قرنطینه باعث باال رفتن استفاده از آن به عنوان 
یک منبع پاک برای سوخت و در نتیجه کاهش 
مصرف کربن به عنوان ســوخت آالینده شــده 

است.
البته در ایــران، شــیوع ویروس کرونــا تاثیر 
چندانی بر مصرف برق نداشــته است. پیش از 
این »مصطفی رجبی مشــهدی«، ســخنگوی 
صنعت برق اعالم کرده بود کــه ماندن افراد در 
منزل موجب افزایش مصرف برق در کشور نشده 
و شیوع کرونا تاثیر چندانی در میزان مصرف برق 

نداشته است.

از عملکرد حدود ۳۷ میلیــارد دالری ارزی از محل 
صندوق توســعه ملی بیشــترین ســهم به بخش 

خصوصی و کمترین به تعاونی ها اختصاص دارد.
به گزارش ایسنا، حدود هشت سال از فعالیت صندوق 
توسعه ملی می گذرد که برای ذخیره بخشی از ارزهای 
ناشی از فروش نفت در هر ســال ایجاد شد تا ضمن 
اینکه بتواند محلی برای ذخایر ارزی نفتی باشد در 
توسعه کشور از طریق بخش های غیر دولتی نیز مورد 

استفاده قرار گیرد.
بر این اساس ساالنه بخشــی از منابع صندوق به دو 
صورت ریالی و ارزی طی فراینــدی و از کانال بانک 
های عامل بهرصورت تسهیالت در اختیار متقاضیان 

قرار می گیرد.
مطابــق اســاس نامه صنــدوق توســعه ملــی، 
استفاده کنندگان از تسهیالت آن فعاالن  اقتصادی 
بخش خصوصی، بخش تعاونی و بنگاه های اقتصادی 
متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی هستند و دولت 

در این چارچوب سهمی ندارد.
بررسی عملکرد تسهیالت ارزی صندوق به تفکیک 
مالکیت نشــان می دهد که  طی سال های فعالیت 
آن حدود ۳۷.2 میلیارد دالر از منابع برای تسهیالت 

ارزی مسدود شده و به بخش های مختلف تخصیص 
داده شده است. این در حالی است که بخش خصوصی 
باالترین دریافتی را داشته است ؛ به طوی که از ۳۷.2 
میلیارد دالری که تخصیص ارز شده و به عبارتی بانک 
مرکزی برای طرح های پیشنهادی منابع را مسدود 
کرده اســت، حدود 2۰.۶ میلیارد دالر سهم بخش 

خصوصی بوده است.
از منابع مسدود شده ۱۵.۸ میلیارد دالر به بنگاه های 
وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی و ۹۶ میلیون 
دالر به بخش تعاونی و ۵۶۹ میلیون دالر نیز برای سایر 

بخش ها تخصیص داده شده است.
در پرداخت های قطعی از محل ۳۷.2 میلیارد دالری 
که برای بخش های مختلف مســدود شــده بازهم 
باالترین سهم به بخش خصوصی اختصاص دارد؛ در 
مجموع 2۰.۶ میلیارد دالر به مرحله پرداخت قطعی 
رسیده است ۱۱.۶ میلیارد دالر آن به بخش خصوصی 

پرداخت شده است.
همچنین برای بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی 
غیر دولتی ۸.۳ میلیارد دالر، بخش تعاونی ۸۱ میلیون 
دالر و سایر بخش ها ۵۶۷ میلیون دالر پرداخت قطعی 

تسهیالت ارزی انجام شده است.

بانک آف امریکا پیش بینی کرد رشــد اقتصادی 
کشورهای اروپایی به منفی هشت درصد برسد.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزینس اینسایدر، بانک 
آف امریکا در گزارشی به بررسی پیامدهای ناشی 
از شیوع کرونا بر روی اقتصاد کشورهای اروپایی 
پرداخت. این بانک که پیشــتر متوسط رشد یک 
درصدی را برای ۱۹ کشــور عضــو منطقه یورو 
پیش بینی کرده بود، اکنــون پیش بینی خود را 
به منفــی ۷.۶ درصد تقلیل داده اســت. با وجود 
کاهش سرعت رشد مبتالیان جدید به کووید-۱۹ 
در اروپا، این قاره کماکان بحران زدهترین کانون 
کرونایی در جهان است به گونه ای که چهار کشور 
از پنج کشور ) ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و انگلیس( 
با بیشترین آمار قربانیان کووید-۱۹ در اروپا قرار 

دارند.
هر چند تاکنون کشــورهای اروپایی بسته های 
حمایتی زیــادی اجرایی شــده و بانک مرکزی 
 اروپا نیز از برنامه ریزی بــرای خرید اوراق قرضه 
شرکت ها خبر داده اســت اما بانک آف امریکا با 
ناکافی دانســتن این اقدامــات، خواهان اجرایی 

شدن بسته های مالی بیشتری شده است.

به گفته این بانــک، فضای نامطمیــن کنونی تا 
مدتی نامشــخص ادامه خواهد داشــت چرا که 
هنوز مشخص نیســت قرنطینه تا چه زمانی در 
کشورهای اروپایی ادامه خواهد داشت و تداوم این 
روند باعث آسیب جدی به کسب و کارهای کوچک 
و متوسط خواهد شد. در شــرایطی که مشخص 
نیست بازگشت به کار در چه زمانی عادی خواهد 
شد، رشد اقتصادی کشورهای اروپایی به ویژه در 
اقتصادهای بزرگ تر با کاهش محســوس مواجه 
خواهد شــد، به ویژه در ایتالیا کــه اکنون میزان 
تولیدات صنعتی به کمترین سطح خود در طول 

۱۱ سال اخیر رسیده است.
الزم بــه ذکر اســت منطقــه یورو شــامل ۱۹ 
کشــور بلژیک، آلمان، اســتونی، ایرلند، یونان، 
اسپانیا، فرانســه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، 
لوکزامبــورگ، مالــت، هلند، اتریــش، پرتغال، 
اسلوونی، اسلواکی و فنالند اســت که از یورو به 

عنوان واحد پولی خود استفاده می کنند.
پیشــتر این بانک در گزارش دیگری پیش بینی 
کرده بود رشد اقتصادی آمریکا نیز در نتیجه شیوع 

کرونا به منفی ۱۱ درصد برسد.

تحلیل گران به وضعیت بازارهای سهام خوش بین نیستند؛ این 
هفته گزارش هایی منفی از وضعیت اقتصادهای بزرگ جهان 
منتشر می شــود که اوضاع را برای ســرمایه گذاران سخت تر 

می کند.
بعد از توافق اوپک پالس برای کاهش تولید نفت، قیمت نفت 
در ساعات تجاری آسیایی بهبود یافت، در حالی که بورس های 
جهانی با افت مواجه شــدند. علت افت ارزش شــاخص های 
بورسی، آغاز هفته کاری جهانی با گزارش های زیادی از ضربه 

سخت ویروس کرونا به شرکت ها و اقتصادهای بزرگ بود.  
بر اساس گزارش سی ان ان بیزینس، در معامالت آتی آمریکا، 

قیمت نفت ۵ درصد رشــد کرد و به 2۳.۹۰ دالر در هر بشکه 
رسید. چرا که تاجران از تعطیالت طوالنی مدت بازگشتند و 
خوشبین به تاثیر کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه نفت در روز 

برای ماه آینده میالدی هستند.
قیمت معامالت آتی برای نفت برنت نیز که یک شاخص جهانی 
به حساب می آید، ۴.۵ درصد رشد کرد و به ۳2.۸۸ دالر در هر 
بشکه رسید. ســی ان ان بیزینس می نویسد: »این تغییرات به 
معنای کمک برای باثبات سازی بازار انرژی است که با جنگ 
قیمتی روسیه و عربســتان و همه گیری ویروس کرونا، ضربه 

سختی خورده است.« 

با ایــن حــال، در بازار ســهام، امروز)دوشــنبه( شــاخص 
نیکی ژاپــن و کاســپی کره جنوبی بــه ترتیــب ۱.2 و ۰.۸ 
درصد افت کردند. شــاخص کامپوزیت شــانگهای نیز ۰.۶ 
درصــد از ارزش خود را از دســت داد. بــازار هنگ کنگ نیز 
 برای تعطیــالت عید پاک بســته بود و در روز سه شــنبه باز 

خواهد شد.  
امروز اوضاع شاخص ها در وال استریت نیز منفی بود. شاخص 
آتی داو جونــز ۳2۰ واحد به انــدازه ۱.۴ درصــد افت کرد، 
شاخص های S&P۵۰۰ و نزدک نیز ۱.۴ درصد از ارزش خود 

را از دست دادند.

سی ان ان بیزینس می نویسد: »ســرمایه گذاران هفته شلوغی 
پیش رو دارنــد. در روز جمعــه، چین آمار ســه ماهه تولید 
ناخالص داخلی خود را منتشــر می کند و معلوم می شود که 
ویروس کرونا، تا چه حد به دومین اقتصاد بزرگ دنیا آســیب 
زده است. بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می کنند که این 
کشور برای اولین بار در دهه های اخیر وضعیت انقباضی را از 

سر گذرانده است.«
این هفته همچنین بســیاری از شرکت ها، گزارش درآمد سه 
ماهه خود را منتشر می کنند که انتظار می رود به دلیل بحران 
ویروس کرونا، کاهش شدیدی را تجربه کرده باشند. بانک های 

بزرگی مانند جی پی مورگان و گلدمن ســاکس نیز این هفته 
از وضعیت اقتصادی گزارش خواهند داد. در روز چهارشــنبه 
گزارش خرده فروشــی و تولید صنعتی آمریکا در ماه مارس 
نیز منتشــر خواهد شــد که احتماال حکایت از کاهش جدی 

خواهند داشت.  
به این ترتیب، تحلیل گران به وضعیــت پیش روی بازارهای 
ســهام جهان در هفته جدیــد کاری خوش بین نیســتند و 
روزهایی قرمز را به دلیــل افزایش ترس ســرمایه گذاران با 
 ایــن آمارهــا، بــرای شــاخص های بورســی پیش بینــی 

کرده اند.

رشد ۱۱۰ درصدی مصرف اینترنت مخابراتپیش بینی افزایش قیمت نفت به باالی ۴۰ دالر

پیامدهای کرونا  روی اقتصادهای اروپاییذخایر ارزی نفت کجا می رود؟ویروس کرونا بر مصرف برق چه تاثیری داشته است؟ 

پیش بینی وضعیت قرمز بورس های جهان در هفته جدید
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مرکز پژوهش های اتاق ایران شامخ اسفند 
 98 را 31.39 واحد اعالم کرد

پیش بینی رکود  و کسادی  
اقتصاد  زیر سایه کرونا

کاهش شتاب 
در رشد شاخص بورس

شش پیشنهاد
 برای تسهیل 
امور مالیاتی  
بنگاه ها

خوانساری به جهانگیری نامه نوشت

آمریکا حق وتوی 
اقدامات صندوق 
بین المللی پول 
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يادداشت

آسیب
 نگاه  صنفی

تعلل در اجرای مالیات
 بر عایدی  سرمایه

نــگاه صنفــی داشــتن 
 بــه چالــش هایــی کــه 
بحران های ویروســی در 
اقتصادها به وجود می آورند، 
یکی از سموم مهلکی است که به نظر می رسد در 
پساویروس ها و پسابحران ها می تواند چالش های 
بزرگ تری را به وجود بیــاورد. اگر می خواهیم 

دسته بندی...

  ساســان شــاه ویســی، 
کارشناس اقتصادی

 تیمور رحمانی، اقتصاددان
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ماندگاری  رکود 
در بازار مسکن

هر ماه تعطیلی کسب وکارها، 
GDP ۲ درصد کاهش

کسب و کارهای آنالین در مواقع بحرانی ضربه گیر خسارات اقتصادی خواهند شد

آزمون کرونا  برای اقتصاد دیجیتال
صفحه3
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تهدید  اشتغال  با 
تعطیلی  مشاغل  خدماتی
تعطیلی 90 درصدی  مشاغل خدماتی  به  دلیل کرونا

حدود   ۵۱   درصد   اشتغال   و   تولید   کشور   در   بخش   خدمات   است

بازار مسکن این روزها به حال خود رها شده و دولت 
برنامه ای برای بازگشت رونق به این بخش ندارد. تمام 
برنامه های دولت برای این بخش اعالم و در اجرای آن 
به موفقیتی دست پیدا نکرد. در حال حاضر افزایش 
قیمت ها در بازار مسکن ادامه دارد و شیوع بیماری 
کرونا نیز رکود را در بازار افزایش داده است. در حال 
حاضر چهار اقدام برای ساماندهی و کنترل وضعیت 
تقریبا رها شده بازار مسکن از سوی دولت درحال 
انجام است که البته بعید به نظر می رسد یکی از چهار 
اقدام مهم که الیحه مالیات بر عایدی سرمایه است، در 
سال جاری هم به سرانجام برسد. ایجاد سامانه امالک 
و اسکان نیز یکی دیگر از اقدامات دولت بوده که کرونا، 
تکمیل سامانه امالک و اسکان را متوقف کرده است. 

تا قبل از شیوع بیماری نیز...

ســازمان توســعه و همکاری های اقتصادی اعالم 
کرده اســت که هر ماه تعطیلی کســب وکارها، 2 
درصد کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه 
اقتصادهای بزرگ را به همراه دارد.شــیوع ویروس 
کرونا بسیاری از کسب و کارها در دنیا را به تعطیلی 
کشانده است. در ایران نیز، وضعیت به همین ترتیب 
است و تنها واحدهای تولیدی که در عرصه تولیدات 
حساسی همچون مواد غذایی، شوینده و بهداشتی 
فعالیت می کنند، مشغول به کار هستند. از روز شنبه 
هفته جاری )2۳ فروردین( دولت اعالم کرده است که 
برخی از واحدهای صنفی کم ریسک با رعایت ضوابط 
و پروتکل های بهداشتی مجدد بازگشایی شده و به 
عرصه فعالیت برگردند.آنگونه که دولت اعالم کرده، 

هنوز ۵۰ کسب و کار اجازه...



اقتصاد2
ایران وجهان

ارایه انواع خدمات بانکی در نسخه 
وب اپلیکیشن همراه بانک پاسارگاد

مشــتریان می توانند انــواع خدمات بانکــی را بدون 
مراجعه به شــعبه ها، از طریق نســخه وب  اپلیکیشن 
همــراه بانک پاســارگاد  دریافــت کنند.بــه گزارش 
روابط عمومی بانک پاسارگاد، نســخه وب  اپلیکیشن 
همراه بانک پاســارگاد که در تمام دستگاه های مبتنی 
بر وب به ویژه در مرورگرهای گوشی های تلفن همراه از 
جمله گوشی های دارای سیستم عامل iOS در دسترس 
است، می تواند همانند سامانه های بانکداری مجازی و 
موبایل بانک انواع خدمات بانکــی را به کاربر ارایه دهد. 
در واقع این اپلیکیشن نســل جدید بانکداری مجازی 
اســت که به مرور امکانات جدیدی به آن افزوده شده 
و در کنار ســامانه های موبایل بانک و اینترنت بانک به 
ارایه خدمات بانکی مورد نیــاز می پردازد.در این برنامه 
خدمات سپرده )شامل مشاهده سپرده های مشتری، 
گردش سپرده، پرداخت قبض از سپرده و انتقال وجه 
سپرده به سپرده(، خدمات کارت )شامل مشاهده لیست 
کارت های مشتری، دریافت رمز پویا، انتقال وجه کارت 
به کارت، دریافت موجودی کارت، مسدود کردن کارت 
و پرداخت قبض از کارت( و امــکان تغییر رمز عبور و 
مشاهده ی آخرین IP سیستم وارد شده، ساعت و تاریخ 

ورود به سامانه قابل دریافت است.

سهم 14 هزار میلیارد تومانی 
بانک مسکن در طرح اقدام ملی

مدیرعامل و رییس هیأت مدیره بانک مسکن از سهم 
14 هزار میلیارد تومانی بانک مسکن در تامین مالی طرح 
اقدام ملی مســکن خبر داد.ابوالقاسم رحیمی انارکی، 
مدیرعامل و رییس هیأت مدیره بانک مســکن اعالم 
کرد: 140 هزار واحد مســکونی از مجموع 400 هزار 
واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن طی سال های 
98 و 99 از سوی بانک مسکن تامین مالی خواهد شد 
که مبلغ کل آن حدود 14 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بر این اساس بانک مسکن سهمی حدود یک سومی در 
تأمین مالی و پرداخت تسهیالت به پروژه های مسکن 
سازی در سراسر کشور در قالب طرح اقدام ملی مسکن 
خواهد داشت.هر چند در اجرای این طرح عالوه بر بانک 
مسکن بانک های دیگری نیز به عنوان عامل پرداخت 
تسهیالت ساخت و خرید واحدهای مذکور به سازنده 
ها و خریداران این واحدها معرفی خواهند شــد.بنا بر 
اعالم محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، برای نامین 
مالی این پروژه ها و کمک رسانی مالی به متقاضیان و 
سازندگان طرح اقدام ملی مسکن، تسهیالت بانکی تنها از 
طریق بانک مسکن پرداخت نمی شود. بلکه بانک مرکزی 
سهمیه بانک های عامل پرداخت کننده تسهیالت طرح 
اقدام ملی مسکن را مشخص کرده است و براساس این 
سهمیه اعالم شده ، سهم شهرها از تسهیالت اعطایی 
مشخص شده است و به مردم اعالم خواهد شد که از کدام 
بانک ها قادر به دریافت تسهیالت خواهند بود. اما بانک 
مسکن به عنوان بانک اصلی عامل اعطای تسهیالت در 
حوزه مسکن سهم یک سومی در تأمین مالی و اعطای 

تسهیالت به متقاضیان این پروژه ها دارد.

نگاهی به عملکرد بانک صادرات ایران در سال 1398
تحلیــل دالیــل ســودآوری 
»وبصادر« در ســال گذشته از 

دید فعاالن بازار سرمایه
تحوالت اتفاق افتاده از جمله افزایش ســرمایه بیش از 
۲00 درصدی،کاهش تعداد و کارایی شــعب از طریق 
ادغام شعب کوچک تر با شعب بزرگ تر و سودده، کاهش 
تعداد کارکنان و کاهــش مطالبات غیرجاری، کاهش 
هزینه تأمین منابع و بهبود ترکیب دارایی ها و همچنین 
ساختار صورت های مالی، منجر به شناسایی سود خالص 
»وبصادر« از سه ماهه اول سال 1۳98 شد.بانک صادرات 
ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های کشــور و 
همچنین بورس اوراق بهادار تهران همواره مورد توجه 
فعاالن بازار سرمایه بوده اســت. تحوالت اتفاق افتاده 
از جمله افزایش ســرمایه بیــش از ۲00 درصدی این 
بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، در اســفندماه 
1۳9۷ که موجب خروج این بانک از مشــمولیت ماده 
141 شد، کاهش تعداد و کارایی شعب از طریق ادغام 
شعب کوچک تر با شعب بزرگ تر و سودده، کاهش تعداد 
کارکنان و کاهش مطالبات غیرجاری، بهبود ترکیب 
دارایی ها و ساختار صورت های مالی، منجر به شناسایی 

سود خالص از سه ماهه اول سال 1۳98 شد.

نماینده مردم رشت در خانه ملت:
اقدامات بانک مهر ایــران برای ایجاد 

اشتغال، شایسته تقدیر است
جبار کوچکی نژاد نماینده چهار دوره مردم شریف رشت 
در مجلس شورای اسالمي گفت: بانک قرض الحسنه مهر 
ایران براي ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کمتر برخوردار 
اقدامات شایسته اي انجام داده است و الگوي عملکردي آن 
قابل تسري به سایر نهادهاي مالي مي باشد.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، جبار کوچکی نژاد 
در دیدار با بالدي چوالبي مدیر شعب بانک مهر ایران در 
استان گیالن ضمن تقدیر از عملکرد مطلوب بانک در حوزه 
اشتغالزایي و توانمندسازي مناطق روستایي بیان داشت: 
این بانک در کارآفریني، ایجاد اشــتغال و حل مشکالت 
معیشتي و اقتصادي مردم به ویژه محرومان جامعه ظرفیت 
هاي بي بدیلي دارد که با اســتفاده از آن مي توان به افراد 
بیشتري کمک کرد.وی با تقدیر از اقدامات صورت گرفته 
برای راه اندای کســب و کارهاي محلي و اشتغالزایي در 
مناطق محروم تصریح کرد: اشتغالزایي و ایجاد درآمد پایدار 
براي نیازمندان، یکي از دغدغه هاي اصلي مسئوالن به شمار 
مي رود و در این راستا به خوبي مي توان از پتانسیل هاي 

بانک قرض الحسنه مهر ایران استفاده نمود.

بانک ها

و  توســعه  ســازمان 
همکاری های اقتصادی اعالم 
کرده است که هر ماه تعطیلی 
کسب وکارها، ۲ درصد کاهش 
در رشد تولید ناخالص داخلی 
ساالنه اقتصادهای بزرگ را به همراه دارد.شیوع ویروس 
کرونا بســیاری از کســب و کارها در دنیا را به تعطیلی 
کشانده اســت. در ایران نیز، وضعیت به همین ترتیب 
اســت و تنها واحدهای تولیدی که در عرصه تولیدات 
حساســی همچون مواد غذایی، شــوینده و بهداشتی 
فعالیت می کنند، مشــغول به کار هستند. از روز شنبه 
هفته جاری )۲۳ فروردین( دولت اعالم کرده است که 
برخی از واحدهای صنفی کم ریسک با رعایت ضوابط و 
پروتکل های بهداشتی مجدد بازگشایی شده و به عرصه 
فعالیت برگردند.آنگونه که دولت اعالم کرده، هنوز ۵0 
کســب و کار اجازه فعالیت ندارند و بنابراین باید زمان 
بگذرد و شیوع ویروس کرونا متوقف شده یا کامالً کنترل 
شود، سپس آنها به صورت پلکانی به عرصه کار و فعالیت 
برگردند. اما در دنیا، نیز شرایط متفاوت تر از ایران نیست و 
بسیاری از کشورها، محدودیت های جدی را در این عرصه 
اعمال کرده اند.حال بر اساس جدیدترین تخمین های 
سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، تعطیلی کسب 
و کارها به طور مستقیم، بخش هایی مشتمل بر یک سوم 
از تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ را متأثر ساخته 
است. از سوی دیگر، هر ماه تعطیلی کسب و کارها، زیانی 
معادل ۲ واحد درصد کاهش در رشــد تولید ناخالص 

داخلی ساالنه اقتصادهای بزرگ را به همراه دارد.
در این گــزارش تأکید شــده که بخش گردشــگری 
به تنهایی، ۷0 درصد کاهش فعالیت را تجربه کرده است. 

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی )OECD( در 
این گزارش که از سوی معاونت بررسی های اقتصادی 
اتاق بازرگانی تهران منتشر شده است، به بررسی اثرات 
اقتصادی ویروس کرونا بر چشــم انداز اقتصادی جهان 
پرداخته است.این سازمان، ضمن بررسی اثرات اقتصادی 
ویروس کرونا بر چشم انداز اقتصادی جهان، توصیه های 
چهارگانه ای را در راستای مقابله با شوک های اقتصادی 
ناشی از ویروس کرونا و احیای اقتصادهای جهان داشته 
است که دولت ها، بانک های مرکزی و سران اقتصادی 
کشورها را راهنمایی می کند تا ضمن افزایش مشارکت 
و همکاری های بین المللی، بتوانند سیاست هایی را در 
ســطح ملی برای حمایت از مردم، بنگاه ها، و حفاظت 
بیشــتر در حوزه بهداشــت و درمان به انجام رسانند.
همچنین در بخشی از این گزارش آمده است، »با توجه 

به پیشنهادهای جدید سازمان توسعه و همکاری های 
اقتصادی، اقدامات بازدارنده سخت گیرانه ای که برای کند 
کردن گسترش ویروس کرونا )Covid-19( موردنیاز 
اســت، به طور قابل مالحظه ای تولید ناخالص داخلی 

اقتصادهای بزرگ را در کوتاه مدت کاهش خواهد داد.«
در گزارش این سازمان بابیان اینکه تأثیر تعطیلی مشاغل 
بر کاهش تولید اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای بزرگ 
نوظهور 1۵ درصد یا بیشتر و در اقتصادهای متوسط تا 
۲۵ درصد است، بر ضرورت اقدام سریع دولت ها به منظور 
حفظ جان مردم و همچنیــن احیای بخش خصوصی 

تأکید شده است.
در ادامه، ســازمان توســعه و همکاری های اقتصادی 
به منظور تأمین منابع الزم بــرای مقابله با فوریت های 
بهداشت عمومی در راستای مقابله با شوک های اقتصادی 

ناشی از شیوع ویروس کرونا، توصیه های اقتصادی را به 
دولت کشورهای مختلف ارائه داده است که چهار مورد 
زیر را شامل می شود:پیشنهاد اول این سازمان آن است که 
دولت ها باید به منظور پاسخگویی به چالش های بهداشت 
و درمان، همکاری های بین المللی خود را افزایش دهند.

همچنین باید اطمینان حاصل شــود که واکسن ها و 
داروهای مقابله با این بیماری، پس از تهیه و تولید، در 
سریع ترین زمان ممکن به دست افراد خواهد رسید. در 
این راستا، نهادهای تنظیم گر باید نسبت به حذف موانع 

تنظیمی در ارتباط با واکسن و درمان کرونا اقدام کنند.
سومین پیشنهاد آن است که دولت ها باید سیاست های 
مشترک را جانشین روش های ناهماهنگ کنند. از سوی 
دیگر، تأمین مالی سپرهای محافظتی فوری برای مقابله 
با اثرات منفی این ویروس و تسریع احیای اقتصادی از 
سوی دولت ها ضروری است. این اقدامات محافظتی باید 
بخش های »بهداشت و درمان«، »مردم« و »بنگاه ها« را 
شامل شود.در این میان با وجود آنکه بانک های مرکزی 
تاکنون اقدامات جسورانه ای برای حمایت از اقتصاد انجام 
داده اند، اما نظارت و تنظیم گری های مالی حوزه دیگری 
است که هماهنگی در آن می تواند نتایج بهتری را رقم 
 ،19-COVID زند.پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران
بازارهای مالی، ترازنامه ها و درآمدهای بانک ها را تحت 
شعاع قرار داده اســت. اتخاذ یک رویکرد هماهنگ در 
زمینه پایش، شناسایی آسیب ها و انجام اقدامات تنظیمی 
نتایج بســیار مثبتی را در قیاس با برخوردهای منقطع 
و متناقض به همراه خواهد داشت.هر کاری باید انجام 
شود تا اعتماد را به عرصه جهانی بازگردد. در حالی که 
نکته اصلی، کنترل شیوع ویروس است؛ اما این تالش ها 
کمک می کند عواملی که حتی پیش از شیوع این ویروس 
اعتماد را از صحنه جهانی سلب کرده بود از میان برداشته 
شود که از جمله آن، حذف محدودیت های تجاری است.

چهار پیشنهاد OECD برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا 

GDP هر ماه تعطیلی کسب وکارها، ۲ درصد کاهش

کاهش شتاب در رشد شاخص بورس
شــاخص کل در بازار بورس روز دوشنبه یک هزار و 
۳۳۶ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به 
رقم ۶۲4 هزار و ۵9۶ واحد رسید.براساس معامالت 
روز دوشنبه بیش از ۶ میلیارد و ۳۷ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۲ هزار و 1۶9 میلیارد 
ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( 
با ۲۵ واحد افت به ۲19 هزار و ۷۲9  واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( با 1۷ واحــد کاهش به 14۶ هزار و 
144 واحد رسیدند.شــاخص آزاد شناور نیز با یک 
هزار و ۵۶ واحد کاهش به رقم ۷98 هزار و ۳۶1 واحد 
رسید، شاخص بازار اول یک هزار و ۷98 واحد افزایش 
و شاخص بازار دوم 9۵9 واحد کاهش داشت.عالوه بر 
این در بین تمامی نمادها، نماد معدنی و صنعتی گل 
گهر )کگل( با ۷8۷ واحد، س. نفت و گاز پتروشیمی 
تامین )تاپیکو( بــا ۶۲9 واحد، معدنــی و صنعتی 
چادرملو )کچاد( با ۶04 واحد، کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران )حکشتی( با 4۵۲ واحد، ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با 40۲ واحد و پتروشــیمی جم 
)جم( با ۳۲8 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص 
بورس داشــتند.در مقابل نماد پاالیش نفت تهران 
)شتران(با ۳۶0 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان 
)پارســان( با ۳۵1 واحد، پتروشیمی پارس )پارس( 
با ۲99 واحد، بورس اوراق بهــادار تهران )بورس( با 
198 واحــد و مبین انرژی خلیج فــارس )مبین( با 
190 واحد از جمله گروه هایی بودند که افت شاخص 
بورس را رقم زدند.برپایه این گزارش، روز دوشنبه نماد 
بانک ملت، گلوکوزان، بانــک تجارت، پاالیش نفت 
اصفهان، ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان 
و خدمات انفورماتیک در گروه نمادهای پربیننده قرار 
داشتند.گروه شیمیایی هم در معامالت روز دوشنبه 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
۳۷۶ میلیون و ۶94 هزار برگه سهم به ارزش پنج هزار 

و 808  میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شــاخص فرابورس نیز 8۵ واحد افزایش داشت و بر 
روی کانال هشت هزار و 4۶  واحد ثابت ماند.همچنین 
در این بازار دو میلیارد و ۷9۷ میلیون برگه ســهم به 
ارزش بیش از ۳۳ هزار و ۷9۶  میلیارد ریال داد و ستد 
شد.بیشــترین تاثیر مثبت را در بین تمامی نمادها، 
نماد هلدینگ صنایع معدنــی خاورمیانه )میدکو(، 
سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، پتروشیمی تندگویان 
)شــگویا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( و مدیریت 
انرژی تابان هور )وهور( بر شاخص این بازار داشتند.

نماد تولید نیــروی برق دماوند )دماونــد(، فرابورس 
ایران )فرابورس(، توســعه مولــد نیروگاهی جهرم 
)بجهرم(، صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا( و  
 پتروشیمی زاگرس )زاگرس( هم مانع از رشد بیشتر

 این شاخص شدند.

تقدیرمدیرعامــل چادرملو از 
پرسنل فعال درخط مقدم مبارزه 

با ویروس کرونا
وی با ابراز امیدواری برای ســالمتی همه هم میهنان و 
کارکنان و کارگران تالشگر در عرصه تولید کشور خواستار 
تداوم اقدامات پیشگیرانه در جهت مقابله با ویروس مهلک 
کرونا گردیدمهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت 
معدنی و صنعتــی چادرملو از تمامی پرســنل به ویژه 
داوطبان و کادر پزشکی و بهداشتی در۲ مجتمع معدنی 
و صنعتی چادرملو در استان یزد، که از ابتدای شیوع این 
بیماری قریب به یکماه است با همه توان خود در جهت 
مقابله با آن در واحدهای تولیدی  معدنی و صنعتی و نیز 
شهرها، روستاها و اماکن عمومی حوزه فعالیت خودتالش 
شــبانه روز دارند تقدیر نمود.وی با ابراز امیدواری برای 
سالمتی همه هم میهنان و کارکنان  و کارگران تالشگر در 
عرصه تولید کشور خواستار تداوم اقدامات پیشگیرانه در 
جهت مقابله با ویروس مهلک کرونا گردید و افزود: اولویت 
اول ما حفظ سالمتی یکایک پرسنل جهادگر در این برهه 
حساس و اولویت بعدی  ادامه به گردش در آوردن  چرخ 
های واحدهای تولیدی برای توسعه اقتصادی کشور و 
تحقق شعار جهش تولید در سال جدید است .مهندس 
تقی زاده یادآور شد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
خود را متعهد می داند  با همه امکانات و  توان تجهیزاتی 
و نیروی های کادر درمانی ، ایمنی و بهداشتی خود در 

جهت ریشه کنی این بیماری  تالش نماید .

اخبار

استان ها
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مرکز پژوهش های اتاق ایران ششــمین دوره شامخ کل 
اقتصاد در اسفند 98 را منتشر کرد. در این دوره، شاخص 
شــامخ برای کل اقتصاد ۳1.۳9 واحد محاسبه شده که 
نســبت به بهمن 98 بالغ بر 1۶.۲۳ واحد معادل ۵1.۷ 
درصد افت کرده اســت که از دورنمای رکودی اقتصاد از 
نظر فعاالن اقتصادی حکایت دارد. شامخ صنعت نیز در 
این ماه 4۲.48 واحد اعالم شــده که نسبت به ماه قبل 
از آن 1۳.۶۶ واحد معادل ۳۲.1۵ واحد افت کرده است.

ششمین دوره شامخ کل اقتصاد و هجدهمین دوره شامخ 
صنعت ایران مربوط به اســفندماه 1۳98 از سوی مرکز 
پژوهش های اتاق ایران محاسبه و منتشر شد. در این دوره 
هر دو شاخص شامخ با افت سنگینی را مواجه شده و به زیر 
۵0 واحد سقوط کرده اند.بر اساس نظرسنجی انجام شده 
از فعاالن اقتصادی در اسفندماه 98، اکثریت آنها دورنمای 
تولید و رونق در فروردین 99 را کاهشی و نامساعد برآورد 

کرده اند. این مسئله گرچه از یک سو می تواند به واسطه 
تعطیالت نوروزی توجیه شــود اما عمدتاً ناشی از اثرات 
مخرب کرونا بر فعالیت های اقتصادی است که باعث شده 
به جز چند رسته فعالیت تولیدی، مابقی فعالیت ها با افت 
قابل مالحظه مواجه شوند.طبق اطالعات منتشر شده از 
سوی مرکز پژوهش های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید 
)PMI( موسوم به شامخ برای کل اقتصاد ۳1.۳9 واحد 
محاسبه شده که نسبت به بهمن 98 بالغ بر 1۶.۲۳ واحد 
معادل ۵1.۷ درصد افت کرده است و از دورنمای رکودی 
اقتصاد از نظر فعاالن اقتصادی حکایت دارد.در اسفندماه 
98، پایین ترین مؤلفه شامخ به زیر شاخص انتظارات تولید 

در ماه آینده اختصاص داشته که ۵0.49 واحد در بهمن 
به ۲۳.8۲ واحد در اسفندماه رسیده است. همچنین در 
این ماه زیر شاخص مقدار تولید محصوالت در ماه آینده 
نیز از نظر فعاالن اقتصادی کاهشی بوده و از 48.۷۷ واحد 
در بهمن 98 به ۲8.1 واحد در اســفند 98 رسیده است.
بررسی روند شامخ کل اقتصاد ایران در ۶ ماه گذشته نشان 
می دهد این شاخص از زمان شروع استخراج تاکنون قادر 
نبوده است از مرز رونق و رکود یعنی رقم ۵0 واحد عبور 
کند و همواره در نزدیکی این خط در نوســان بوده است 
اما در آخرین ماه از سال گذشته، با شیوع ویروس کرونا 
و محدود شــدن تردد مردم و کاهش جدی فعالیت های 

اقتصادی به یک باره تا ۳1.۳9 واحد نزول کرده است.در 
اسفندماه سال گذشــته، وضعیت بخش صنعت نیز در 
واکنش به وقایع اثرگذار بر اقتصاد کالن، نابسامان بوده 
و شاخص شــامخ، افت جدی انتظارات تولید در این ماه 
را پیش بینی می کند.بر اســاس داده های منتشر شده از 
سوی مرکز پژوهش های اتاق ایران، شامخ بخش صنعت 
در اسفندماه 98 به 4۲.48 واحد رسیده که نسبت به ماه 
قبل از آن 1۳.۶۶ واحد معادل ۳۲.1۵ درصد افت کرده 
اســت.در این ماه از میان همه مؤلفه های اثرگذار شامخ، 
زیر شــاخص انتظارات تولید در ماه آینــده به کمترین 
مقدار رسیده که از وخامت دورنمای تولید در فروردین 
99 حکایت دارد. در نظرسنجی از فعاالن اقتصادی کشور، 
رقم این زیر شــاخص از ۵۳.۳8 واحــد در بهمن 98 به 
 ۲۷.۵۲ واحد در اسفند رسیده که از سقوط 48 درصدی 

حکایت دارد.

رئیس اتــاق بازرگانی تهــران، در نامه ای به معــاون اول 
رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شش 
پیشنهاد برای تسهیل امور مالیاتی بر بنگاه های اقتصادی 
درگیر با تبعات منفی کرونا ارائه داد.به گزارش اتاق بازرگانی 
تهران، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در 
نامه ای به اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و 
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شش پیشنهاد برای 
تسهیل امور مالیاتی بر بنگاه های اقتصادی درگیر با تبعات 
منفی شیوع کرونا و رکود اقتصادی شد.رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی تهران در راســتای حمایت از 
بنگاه های آسیب دیده از شرایط کنونی اقتصادی که عالوه 
بر تحریم خارجی و رکود داخلی از ناحیه تبعات منفی شیوع 
ویروس کووید 19 نیز تحت فشار مضاعف قرار گرفته است، 
به معاون اول رئیس جمهور نامه ای مشتمل بر شش پیشنهاد 
در حوزه مالیاتی نوشت.خوانساری در این نامه با برشمردن 

برخی از تبعات منفی همه گیری ویروس کرونا از اســحاق 
جهانگیری خواسته است تا مدت اجرای برخی تسهیالت 
قانونی تمدید و عملیات وصول و اجرای مالیات نیز به طور 

موقت در شش ماهه نخست سال جاری متوقف شود.

متن نامه رئیس اتاق تهران به معاون اول رئیس جمهور 
به شرح زیر است:

با عنایت به تشدید بحران اقتصادی متأثر از شیوع ویروس 
کرونــا و آثار خســارت بار آن بر وضعیت کلــی بنگاه های 
اقتصادی، شامل محدودیت حضور اعضای کلیدی واحدهای 
اقتصادی بخش خصوصی اعم از مدیران و عوامل حسابداری 

و حسابرسی و سایر تأثیرات سو مشخص، قابل پیش بینی، 
متقابــل و اپیدمیک آن بــر فضای عمومی کســب و کار، 
مستدعی است به عنوان بخشی از اقدامات حمایتی دولت 
در امر خطیر تداوم حیات فعاالن اقصادی مذکور، نسبت به 

تصویب موارد ذیل دستور فرمائید:
1- مواعد مقرر در مواد )100( و )110( قانون مالیات های 
مستقیم، موضوع تســلیم اظهارنامه های مالیاتی مودیان 
حقیقی و حقوقی، همچنین گزارشات موضوع مواد )1۶9 
مکرر( و )۲۷۲( قانون مذکور و اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 
)۲1( قانون مالیات بر ارزش افزوده، در سال 1۳99 به مدت 

۳ ماه تمدید گردد.

۲- متناسب با تمدید درخواســتی در بند یک نامه حاضر، 
مواعد موضوعه رسیدگی مالیاتی قانون مالیات های مستقیم 
و قانون مالیات بر ارزش افزوده، حسب مورد به مدت ۳ ماه 

تمدید گردد.
۳- سررسید و مهلت مقرر در بخشنامه اخیر سازمان امور 
مالیاتی، موضوع نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش 

تا پایان شهریورماه سال 1۳99 تمدید گردد.
4- عملیات وصول و اجرا مالیات موقتاً در ۶ ماهه اول سال 

1۳99 متوقف گردد.
۵- سررسید پرداخت اقساط بدهی قطعی مالیاتی مودیان در 

سال 1۳99 به مدت ۳ ماه تمدید گردد.
۶- مقررات مربوط به تعیین خسارت بنگاه های اقتصادی 
جهت برخورداری از تسهیالت ماده 1۶۵ قانون مالیات های 
مستقیم، با رعایت مواد 1، ۲، ۳ قانون بهبود مستمر فضای 

کسب و کار، تدوین و تصویب گردد.

ســخنگوی دولــت اعالم کــرد که سیاســت 
بازگشایی ها مبتنی بر دیدگاه کارشناسی است.

علی ربیعی در نشســتی خبری با تاکید بر اینکه 
هرگونه سیاست در بازگشایی ها مبتنی بر دیدگاه 
کارشناسی است، افزود: کارشناسان ما در حوزه 
سالمت و بهداشــت محیط کار امروز با همکاری 
اتاق های ذی ربط و تشکل های صنفی انبوهی از 

پروتکل ها را فراهم کردند.
وی ادامه داد: از این پــس کار در صنوف و ادارات 
مبتنی بر پروتکلها خواهد بــود که البته نیازمند 

آموزش و نظارت هم هست.

اقدام صنــدوق بین المللــی پول در 
پرداخت وام به ایران قطعاً انسانی خواهد بود

ســخنگوی دولت در ادامه این نشســت خبری 
در پاســخ به ســوالی درباره اقــدام آمریکا برای 
جلوگیری از پرداخت وام به ایران از سوی صندوق 
بین المللی پــول اظهار کرد: آمریــکا حق ندارد 
اقدامات صندوق بین المللی پول را وتو کند، سایر 
اعضای صندوق هم از اقدام ضد انســانی آمریکا 
جلوگیری خواهند، ما همیشه حق عضویت خود را 
به صندوق پرداخت کرده ایم و در همه این سال ها 
هیچ درخواستی هم از صندوق نداشتیم، اما حاال با 
توجه به وضعیت کرونا این درخواست انجام شده 
 اســت که اقدام صندوق هم قطعاً در این زمینه

 انسانی خواهد بود.

علت دریافت 1۲ درصد سود از وام یک 
میلیونی یارانه بگیران

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره علت دریافت 
1۲ درصد سود از وام یک میلیونی به یارانه بگیران، 
گفت: یک اقدام در یک کشــور صورت می گیرد 
که بعد در اینجا بســیار تکرار و پخش می شــود 

مثاًل می گویند فالن کشــور آنقــدر کمک کرده 
و آنقدر وفور بــرای مردم ایجاد کرده اســت در 
حالی که من با دوســتی که در آن کشور زندگی 
می کرد صحبت کردم و گفت چنین خبری نیست.

سخنگوی دولت یادآورشد: ما در اقتصاد تحریم 
زده قرار گرفتیم و با کاهش رشد اقتصادی بعد از 

کرونا هم مواجه خواهیم بود همان طور که حتی 
کشــورهای قدرتمند اقتصادی هم در این زمینه 
 رشد منفی یا کاهش رشد را تجربه کردند و ما هم

 اگر بعد از کرونا وارد عمل نشــویم ممکن است 
با بیکاری 4 میلیــون نفری مواجه شــویم.وی 
ادامه داد: ما ابتدا در نظر گرفتیم که به 4 میلیون 
خانوار با درآمد پایین، یک میلیون تا دو میلیون 
 به صــورت قرض الحســنه پرداخــت کنیم که 
این اتفــاق خواهد افتــاد و در کنــارش به همه 
یارانه بگیــران کــه آن 4 میلیون خانــواده هم 
شاملش می شــوند، گفتیم که وام یک میلیونی 
با نــرخ 1۲ درصــد پرداخــت می کنیم.ربیعی 
خاطرنشــان کرد: در هــر حال دولــت به دلیل 
تحریم، کاهش قیمــت نفت و هزینــه مبارزه با 
کرونا این میزان از وام را بــا کمک بانک مرکزی 
 کــه نــرخ ســود را از 18 به 1۲درصــد کاهش 
داد که این پول هم برای دولت نبوده است بلکه در 
اختیار بانک مرکزی بوده اســت که از طریق آزاد 
سازی ذخیره قانونی بانک ها بوده است .وی ادامه 
داد: ای کاش پول زیاد داشتیم، تحریم نبودیم و 
می توانستیم نفت بیشتر بفروشیم که با حمایت 
بیشتر در کنار مردم قرار می گرفتیم و این وضعیت 

را طی می کردیم.
 اما در حال حاضر از اردیبهشت تسهیالت مربوط 
به  کمک بــه خانواده هــا برای مبــارزه با کرونا 

پرداخت خواهد شد.
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پیش بینی رکود و کسادی اقتصاد زیر سایه کرونا

خوانساری به جهانگیری نامه نوشت

شش پیشنهاد  برای تسهیل  امور مالیاتی  بنگاه ها

سخنگوی دولت:

آمریکا حق وتوی اقدامات صندوق بین المللی پول  را ندارد

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ به ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید
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سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۶۳۷ هزار و ۱۶۴ تومان است.



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1399 روزنامه كسب و كار| سال هفتم،شماره 1888| سه شنبه  26 فروردین ماه

اختالف نظر برسر تعیین قیمت جدید خودرو در ستاد تنظیم بازار

در آمدهــای دولت به دالیل 
مختلف در چند ســال اخیر 
 کاهــش یافته اســت و در 
ماه های اخیر نیــز بار مالی 
کرونا موجب شــده تا دولت 
برای جبران آن به سمت ذخایر مالی خود برود. در حال 
حاضر قیمت نفت کاهش چشــمگیری یافته است و از 
طرفی دیگر موفقیتی در دریافت مالیات حاصل نشده 
است. بنابراین دولت نمی تواند از محل بودجه ای که به 
طور طبیعی دارای کسری فراوانی است جبران  کند. از 
طرف دیگر خسارات وارد شــده به اقتصاد کشور روز به 
روز در حال افزایش است و اعتراض مردم و مشاغل برای 

دریافت کمک هزینه های اختصاص یافته ادامه دارد. 
در حال حاضر عمده اشــتغال یعنی حدود ۵۱ درصد 
اشتغال و تولید کشور در بخش خدمات است و در حال 
حاضر ۹۰ درصد از مشاغل خدماتی به خاطر کرونا تعطیل 
است. متاسفانه از وقتی بیماری کرونا آمده و مشکالت 
تولید مضاعف شد، لذا پیش بینی می شود تبعات تعطیلی 
بنگاه های تولیدی طی دو ســه ماه آینده معلوم شود. 
بنابراین دولت برای جبران این خسارات به هر راهکاری 
متوسل شده است. متاسفانه شرایط اقتصادی، تحریم ها، 
خروج از برجام و... موجب شــده تا ذخایر مالی ایران در 
چند سال اخیر کاهش بسیاری داشته است. در واقع در 
بخش اقتصاد، چه در بعد دولتی و چه در عرصه خانواده، 
ایران به سمتی می رود که باید روی همه ذخیره های خود 
حســاب باز کند؛ ذخیره هایی که هر یک در سال های 
گذشته کوچکتر و کوچکتر شده اند. از طرفی دیگر در 
حال حاضر بسیاری ازمشاغل فروشی نداشته اند و انتظار 
فعاالن بازار برای گرانی های پســاکرونا نگرانی هایی را 
ایجاد کرده اســت. در حال حاضر نیز قیمت بسیاری از 
کاالها در بازارهای کشور افزایش یافته و مردم به دلیل 
دغدغه بیماری کرونا کمتر نسبت به آن اعتراض دارند. در 
این بین کسب و کارهای الکترونیک اما رونق پیدا کرده 
اند و توانستند ظرفیت بیشتری را برای ارایه خدمات ایجاد 
کنند.  نکته ای که در این زمینه حائز اهمیت است ایجاد 
بستر الزم برای تحقق شهر هوشمند و الکترونیک یا دولت 
الکترونیک است زیرا، به خصوص در این شرایط حضور 
دولت الکترونیک قوی می توانســت از بروز بسیاری از 
مشکالت و آسیب های ایجاد شده براثر شیوع این ویروس 
جلوگیری کند که این نشــان می دهد دولت هنوز به 

رسیدن به الکترونیکی کردن امور و فعالیت ها فاصله دارد 
و باید برای رسیدن به آن تالش بیشتری صورت بگیرد. از 
این پس باید توجه بیشتری کسب و کارهای الکترونیک 
شود تا در شرایط بحرانی همچون شیوع کرونا، بتواند جای 
خالی نقش فعالیت های تولیدی به شکل سنتی را بگیرد 
 تا در این مواقع ضربه کمتری به اقتصاد و تولید داخلی 
کشور وارد شود. گفتنی اســت که بازار ماسک و مواد 
ضدعفونی به دلیل اهمیت این گونه اقالم در پیشگیری 
از شــیوع این ویروس، از استقبال زیادی برخودار شد و 
در مواردی با مشکالتی همچون کمبود، گرانی، احتکار 
و... مواجه شد؛ در این شــرایط، بسیاری از کارخانجات 
تولیدکننده این قبیل محصوالت میزان تولیدات خود را 
افزایش دادند و یا برخی دیگر از تولیدکنندگان برای تولید 

این محصوالت تغییر کاربری دادند.

تلنگر کرونا به اقتصاد دیجیتال
عضو هیات مدیــره انجمن صنفی کســب و کارهای 
اینترنتی گفت: اتفاقاتی که طی دو ماه اخیر در کشور و 
در دنیا با شیوع ویروس کرونا شاهد آن بودیم، تلنگری 
برای مردم و مسووالن بود که نگاهی به اقتصاد دیجیتالی 

داشته باشند.
شرایط کســب و کارهای اینترنتی در شرایط جدید در 
دو وجه متفاوت قرار گرفته اســت. برخی در این فضا 
می توانند بسیار موفق باشــند و برخی دیگر باید کامال 
کسب وکارشان را تعطیل کنند. به گزارش روز دوشنبه 

فدراســیون فناوری اطالعات و ارتباطات ایران، »رضا 
الفت نسب« عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب و 
کارهای اینترنتی افزود: در این مدت اتفاق خاصی برای 
فروشگاه های اینترنتی رخ نداد. هرچند این تصور به وجود 
آمد که این فروشگاه ها فروش های نجومی داشتند؛ اما در 

عمل چنین اتفاقی هم رخ نداد.
وی ادامه داد: این اتفاق تنها برای اندکی از پلتفرم ها و 
فروشــگاه های اینترنتی رخ داد که کاالهای روز مردم 
را تامین می کردند و یا اینکه بســترهایی برای آموزش 
آنالین و تولید محتوا داشتند. ولی صنوف دیگر در این 

حوزه وضعیت خوبی را تجربه نکردند.
الفت نســب افزود: اینکه بعد از این بحران همه گیر چه 
اتفاقی رخ می دهد سوالی است که باید به آن پاسخ داد؛ 
تصور من این است که قطعا سبک زندگی مردم تغییر 
خواهد کرد و احتماال کسب و کار اینترنتی و فروشگاه های 
اینترنتی در اذهان مردم باقی می ماند و نیم نگاهی به آن 
خواهند داشت. زیرا اگر شرایط فعلی ادامه داشته باشد 
می توان انتظار داشت که گرایش به این سمت افزایش 
پیدا کند. البته در سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که 
با توجه به اظهار نظرهای متعددی که مسووالن دولتی 
در خصوص این کسب و کارها انجام می دهند، بخواهند 

با وضع قوانین جدید برای آنها محدودیت ایجاد کنند.
وی اظهار داشت: امیدواریم که نگاه سرسختانه ای به این 
موضوع نداشته باشند و در آینده شاهد دستورالعمل ها 
و موانع جدید نباشیم. به هر حال اینگونه که دوستان در 

دولت تصور می کنند که امروز یک جهش عظیمی در 
فروش اینترنتی رخ داده، واقعیت ندارد و اگر امروز کرونا 
را یک تلنگر حساب کنیم، با یک زنجیره از اقدامات این 
حجم از خرده فروشی که حدود ۱.۵ درصد از نیاز مردم 
را تامین می کند را می توانیم  طی ۳ سال دو یا سه برابر 

کنیم.
وی در ادامه افزود: در شرایط کنونی مردم صرفا به سمت 
خرید کاالهای مصرفی و برخی از کسب و کارهای محتوا 
محور گرایش پیدا کرده اند. اما در بیشتر کسب و کارهای 
اینترنتی این اتفاق رخ نداده اســت. اکنون اســتفاده از 
تاکسی های اینترنتی با یک افت بسیار شدید مواجه شده 
است.اینکه فکر کنیم کسب و کار اینترنتی که فروش کیف 
و کفش داشته اند فروششان افزایش داشته، واقعیت ندارد و  
همه کسب و کارهای اینترنتی که به فروش کاال اختصاص 
داشتند نتوانســته اند در این فضا عملکرد خوبی داشته 
باشند. البته یک بعد دیگر این ماجرا را نیز نمی توان نادیده 
گرفت. کسب و کارهایی که در شبکه های اجتماعی شکل 
گرفته و چندان رسمی هم نیست، وضعیت بهتری دارند. 
عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی 
با بیان اینکه به نظر می رسد سبک خرید و نگاه مردم به 
خرید اینترنتی به سمت تهیه کاال از شبکه های اجتماعی 
پبش رفته است، گفت: محدودیتی که بر روی وب سایت 
وجود دارد در اینستاگرام و تلگرام نیست. بخصوص در 
حوزه پوشاک قطعا در اینستاگرام فروش راحت تر خواهد 
بود؛ زیرا بیشــترین خریدار در آن فضا بانوان هستند و 
لباس ها بر تن مدل ها قرار دارد و محدودیتی مانند سایت 
وجود ندارد. بنابراین شاهد آن هستیم که افراد زیادی به 
سمت اینستاگرام سوق پیدا کرده اند و فروشندگان نیز 
فروش خوبی را در این شرایط داشته اند.  ولی اینکه چنین 
موضوعی چه مخاطراتی می تواند همراه داشته باشد اصال 

مشخص نیست.
این فعال حوزه کسب و کارهای اینترنتی در خصوص 
آینده کســب و کارهای اینترنتی مبتنــی بر خدمات 
حضوری نیز گفت: نوع کسب و کارهای خدماتی اینگونه 
است که ارتباط مستقیمی با متقاضیان و محل کار آنها 
دارند و با اتفاقی که رخ داده مردم مراعات می کنند و در 
حال حاضر نیز کار خاصی نمی توان انجام داد و باید منتظر 
بود تا از بحران خارج شویم. البته کسب و کارها می توانند 
اقداماتی انجام دهند و پروتکل های بهداشتی را افزایش 
دهند. اما با توجه به اینکه رســانه ها بر مراقبت کردن و 
کاهش ارتباطات فیزیکی که اصال اتفــاق بدی در این 
شرایط نیست، تاکید دارند، چاره ای برای این نوع کسب 

و کارها وجود ندارد.

كسب و كارهای آنالین در مواقع بحرانی ضربه گیر خسارات اقتصادی خواهند شد

آزمون کرونا  برای اقتصاد دیجیتال

تعلل در اجرای مالیات  بر عایدی  سرمایه
تیمور رحمانی، اقتصاددان

رونق بازار مسکن رابطه مستقیمی با افزایش ساخت و ساز در این بخش دارد. در حالیکه افزایش قیمت ها را در بازار مسکن داریم اما رونقی در بازار ساخت و ساز شاهد نبوده ایم و این اولین بار است که رشد قیمت ها به افزایش ساخت و ساز 
منجر نشده است. بازار مسکن در طول سالهای گذشته درگیر مشکالت بسیاری بوده است. مالیات بر عایدی سرمایه طرحی بود که برای کنترل بازار مسکن به اجرا درآمد اما نتوانست نتایج مورد نظر دست پبدا کند. در حالی این طرح به 
موفقیت دست پیدا نکرد که دریافت مالیات بر عایدی سرمایه اصلی ترین راهکار رونق و کنترل بازار مسکن است. از طرفی دیگر قیمت ها در بازار مسکن موجب شد تا قدرت خرید مردم دراین بخش کاهش پیدا کند. راهکارهایی که دولت 
برای کنترل بازار مشکن در نظر داشته به موفقیتی دست پیدا نکرده است. در این بین شاهد هستیم که ساخت و ساز در بازار مسکن کاهش داشته و رشد قیمتی در این بازار به افزایش ساخت و ساز منجر نشده است. بنابراین باید به دنبال 
راهکاری بود تا ساخت و ساز افزایش پیدا کند.  تجربه نشان داده است که هر سه مالیات بخش مسکن اعم از مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر امالک گران قیمت، باعث کاهش نوسانات قیمتی مسکن می گردد. 
تمام این طرح ها در ایران مسکوت مانده اند و گویی دولت تمایلی برای اجرای کامل آنها را ندارد.  از سوی دیگر در اقتصاد کشور شاهد رشد نقدینگی هستیم. آنچه مهم است این که بخش اصلی جهش های قیمت مسکن در ایران ناشی از 

نیروی عمومی افزایش قیمت ها یعنی تداوم رشد نقدینگی است و با هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی و توفیق در کنترل تورم بخش قابل توجهی از جهش های قیمت مسکن نیز جلوگیری خواهد شد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران پیشنهاداتی برای 
جلوگیری از رکود اقتصادی پساکرونا مطرح کرد و 
به وزارت بهداشت و وزارت صمت هشدار داد که به 
فکر بهداشت و سالمت کارکنان واحدهای تولیدی 
باشــند و برای تامین تجهیزات مــورد نیاز برای 
پیشگیری از شــیوع کرونا در واحدهای تولیدی 
اقدام کنند.محمدرضا غزنــوی اظهار کرد: برخی 
تحلیل ها نشان می دهد که اگر شیوع ویروس کرونا 
تا پایان امســال ادامه پیدا کند و برای مشکالت 
اقتصادی فکری نشــود، احتماال ایــران وارد یک 
رکود اقتصادی ســاختاری می شــود که جبران 
آن خیلی سخت اســت. در چنین شرایطی اتخاذ 
تدابیری در زمینه عرضه و تقاضا بسیار مهم است.

وی به عنوان تدبیر تقویت تقاضا پیشــنهاد کرد 
که یارانه های نقدی به یارانه های کاالیی تبدیل 
شــود و دولت به جای پرداخت پــول نقد، یک 
کارت اعتباری که فقط قابل استفاده در دستگاه 
پوز فروشــگاه ها، به ویژه بــرای کاالهای ایرانی 
است را به مردم اعطا کند، در این صورت از رشد 
نقدینگی هم کنترل می شود. برای مثال اعطای 
کام یک میلیــون تومانی دولت بــه ۲۳ میلیون 
خانوار می تواند منجر به رشــد ۷ برابر نقدینگی 
می شــود، اما در صورتی که ایــن مبلغ فقط در 
فروشگاه ها قابل استفاده باشــد، تاثیر آن به یک 
درصد کاهش می یابد.دبیرکل مجمع کارآفرینان 
ایران افزود: دولت به عنوان راهکار دیگری برای 
جلوگیری از رشد نقدینگی می تواند به جای خلق 
پول، از سیاست فروش اوراق دولتی استفاده کند 
و با خرید اوراق مشارکت پول را از مردم بگیرد و 

خرج خود آن ها کند.
همچنین به گفته غزنوی مصــرف بنزین از اول 
اســفند تا پایان هفتــه اول فروردین ۳۲ درصد 
کاهش داشــته که یارانه آن معــادل ۳۲۲ هزار 
میلیارد تومان اســت و دولت می تواند از بودجه 
آن هم استفاده کند.دبیرکل مجمع کارآفرینان 
ایران همچنیــن با بیان اینکه تغییر اســتراتژی 
تقویم تعطیالت در ســال جاری می تواند هم به 
نفع تولید و هم به نفع صنعت گردشــگری است، 
تصریح کرد: تعطیالت وسط هفته باعث می شود 

که تولید کننده در شرایط تعطیلی باز هم هزینه 
تولید بپردازد و از طرف دیگر برنامه تولید به هم 
بریزد، اما در صورتی که این تعطیالت به آخر هفته 
منتقل شود هم افراد بیشتری بعد از اتمام شیوع 
این ویروس می توانند به ســفر بروند و خسارات 
دوران کرونا برای صنعت گردشگری جبران شود 

و هم برنامه تولید منظم می شود.
وی همچنین تسهیل قوانین دست و پاگیر برای 
توسعه فروشگاه های مجازی، گسترش استفاده 
از مدل های اقتصاد رفتــاری در بین مردم، تغییر 
کاربری مشــاغل خدماتی مانند شــرکت های 
گردشــگری که در حال حاضر بیکار هستند، به 
کســب و کارهایی مانند خرید و فروش آنالین و 
تعویق برگزاری مجامع عمومی و افزایش سه ماهه 
سال مالی را از جمله دیگر تدابیر پیشنهادی برای 

دوره کرونا عنوان کرد.
غزنوی در ادامه برای جبران خسارات شرکت های 
گردشگری پیشنهاد کرد که دولت برای کارکنان 
خود به صورت یک نســیه معکوس بودجه سفر 
اختصاص دهد و پول آن را به بخش گردشــگری 
تزریق کند تــا بعــد از دوره کرونــا کارکنان از 
تسهیالت سفر ارزان قیمت استفاده کنند و هزینه 
آن را به صورت اقســاط به دولت برگردانند.دبیر 
کل مجمع کارآفرینان ایــران در ادامه به عنوان 
پیشــنهاداتی در بخش عرضه گفت: شناســایی 
صنایع با زنجیره تامین وابســته به خارج از کشور 
و تعمیق ســاخت داخل و همچنین اســتفاده از 
فرصت رکــود اقتصادی برای خریــد قطعات و با 
قیمت پایین تر در چنین شرایطی بسیار مهم است.

وی در پایان به وزارت بهداشت و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هشــدار داد که به فکر بهداشت 
و ســالمت کارکنان واحدهای تولیدی باشند و 
گفت تا کنون از ســوی ایــن دو وزارتخانه هیچ 
اقدامی برای تامین تجهیزات بهداشتی کارکنان 
انجام نشــده و حتی وزارت بهداشت واحدهایی 
را که اقالم بهداشــتی کارکنان خــود را از خارج 
تهیه کردند ملــزم کرده این اقــالم را به هیئت 
 امنای ارزی بدهند تا به وزارت بهداشــت آن ها را 

توزیع کنند.

بروز اختالف در اعضای حاضر در جلســه ستاد تنظیم 
بازار باعث شد تا همچنان دستورالعمل قیمت خودرو 
بالتکلیف بماند .با آغاز سال ۹۹ چکش کاری مسئولین 
برای تعیین دســتورالعملی جدید برای خودرو شروع 
شده است. بر همین اساس در هشتاد و هشتمین جلسه 
کارگروه تنظیم بازار که امروز دوشــنبه ۲۵ فروردین 
ماه برگزار شــده، گزارش دبیرخانه کمیته تنظیم بازار 
خودرو از فرآیندها و ضوابط سیاست گذاری این بخش 
و تعیین دستورالعمل تعیین نرخ خودرو توسط معاونت 

امور صنایع، مرکز ملی رقابت و سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان خوانده شد.

اما بروز اختالفات در میان اعضای حاضر در جلسه باعث 
شد تا همچنان دستورالعمل قیمت خودرو بالتکلیف 
بماند و بررسی آن به جلســات آینده این ستاد موکول 
شود. در این جلسه اختالف نظر بر سر قیمت خودرو به 
حدی بود که در نهایت قرار شد گزارشات ارائه شده توسط 
کارشناسان مورد ارزیابی بیشتری قرار گیرند و در جلسه 
هفته آینده ستاد تنظیم بازار تصمیم گیری ها انجام شود.

دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: 
حتی اگر افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران و رسیدن 
آن به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را هم بپذیریم، هزینه 
معیشت خانوارهای کارگری از مرز چهار میلیون و ۹۴۰ 
هزار تومانِ سال گذشته بیشتر شده و با مصوبه شورای 
عالی کار عمال شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت 
کارگران پر نشده اســت.هادی ابوی در ارزیابی مصوبه 
دستمزد شورای عالی کار اظهارکرد: حداقل مزد کارگران 
در سال گذشــته یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان بود که 
امسال با افزایش ۲۱ درصدی در شورای عالی کار به یک 
میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسید؛ بنابراین رقم دو میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومانی که به آن اشاره می شود، در کف مزد 
اتفاق نیفتاده است؛ اما هر آن چیزی که متاثر از افزایش مزد 
است، محاسبه شده و در واقع با اضافه کردن بن خواربار، 
حق مسکن، سنوات کارگری و حق اوالد به دو میلیون و 

۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
وی ادامه داد: اما این افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی 
در بخش کارگران با سابقه و دارای اوالد است و بیش از ۷۰ 
درصد کارگران حداقل بگیرند و در حالت خوشبینانه اگر 
کارفرمایان بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی و حق مسکن ۱۰۰ 
هزار تومانی را به آنها بپردازند باز هم کل دریافتی آنها به 
دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی رسد.این مقام مسئول 
کارگری تصریح کرد: آنچه درخصوص افزایش ۱۰۰ هزار 
تومانی حق مسکن کارگران اعالم شده نیز باید به تصویب 
هیات وزیران برسد و حداقل شش ماه طول می کشد تا 
مصوبه کمک هزینه مسکن از تصویب بگذرد تا در حقوق 

کارگران لحاظ شود.
ابوی با اشــاره به افزایش ۳۶.۵ درصــدی حداقل مزد 
کارگران در سال گذشته، گفت: در حالی که هزینه سبد 
معیشــت خانوارهای کارگری ســال ۱۳۹۷ حدود سه 
میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد 
کارگران را ۳۶.۵ درصد باال بردیم ولی با وجود آنکه کمیته 
دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته پس از 
صرف ساعت ها وقت و کار کارشناسی، هزینه ماهانه سبد 
معیشت کارگران را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعالم 
کرد، حداقل مزد کارگران را امســال ۲۱ درصد تصویب 
کردیم.به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی 

کارگران، حتی اگر افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران و 
رسیدن آن به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را هم بپذیریم، 
هزینه معیشت خانوارهای کارگری امسال از مرز چهار 
میلیون و ۹۴۰ هزار تومان گذشته و با مصوبه شورای عالی 
کار عمال شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران 
پر نشده است. وی با بیان اینکه قانون کار بر حداقل ها تاکید 
دارد و افزایش دستمزدی که در آن تاکید شده باید روی 
کف مزد اتفاق بیفتد، گفت: در ماده ۴۱ قانون کار گفته 
نشــده حقوق کارگری که چند فرزند دارد بیشتر شود و 
کارگری که مجرد است یا فرزندی ندارد، افزایش نیابد؛ بر 
اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است 
همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران در نقاط مختلف 
کشور یا صنایع مختلف را تعیین کند و طبق تبصره این 
ماده، کارفرمایان موظفند به هیچ کارگری کمتر از حداقل 
مزد تعیین شــده جدید نپردازند؛ لذا اگر کارفرمایان در 
قانون ایرادی می بینند می توانند با همکاری وزارت کار 

آن را اصالح کنند.
این مقام مســئول کارگری در عین حال به انتقادهایی 
که نسبت به مصوبه دستمزد شــورای عالی کار مطرح 
می شود، اشاره و خاطرنشــان کرد:جامعه کارگری طی 
روزهای گذشته پیگیر مصوبه دستمزد بود؛ حتی تعدادی 
از نمایندگان مجلس هم از وزارت کار خواستند تا مصوبه 
بازنگری شود و طرح سوال داشتند که چرا به این شیوه و 
بدون اجماع نمایندگان کارگری حداقل مزد به تصویب 
رسید. علیرغم آنکه جامعه کارگری در فاصله بین نوروز 
تا شب نیمه شعبان که مصوبه دستمزد به تصویب رسید 
چشــم انتظار رقم مزد بود ولی عیدی خوبی به کارگران 
ندادیم. اگر قرار بود همان صورتجلسه ای که ۲۹ اسفند 
سال قبل نوشته شــد را به تصویب برسانیم، چرا تعیین 

دستمزد کارگران را به سال جدید موکول کردیم؟
ابوی ادامه داد: با وجود اظهارنظرهای بسیاری که از سوی 
نمایندگان، کارشناسان و مسئوالن شاهد بودیم، توقع این 
بود که به جای معاون اقتصادی و معاون رفاه وزارت کار، 
معاونت روابط کار در موضع دفاع از حقوق کارگران اعالم 
نظر می کرد، چراکه اساسا تعیین دستمزد در حوزه روابط 
کار است و صرف نظر از عنوان دولتی، ایشان سبقه کارگری 

دارد و از بدنه جامعه کارگری است.

بازار مســکن این روزها به 
حال خود رها شده و دولت 
برنامه ای برای بازگشــت 
رونق به ایــن بخش ندارد. 
تمام برنامه هــای دولت 
برای این بخش اعــالم و در اجرای ان به موفقیتی 
دســت پیدا نکرد. در حال حاضــر افزایش قیمت 
ها در بازار مســکن ادامه دارد و شــیوع بیماری 
کرونا نیز رکود را در بازار افزایش داده اســت. در 
حال حاضر چهار اقدام برای ســاماندهی و کنترل 
وضعیت تقریبا رها شده بازار مسکن از سوی دولت 

درحال انجام اســت که البته بعید به نظر می رسد 
یکی از چهار اقدام مهم که الیحه مالیات بر عایدی 
سرمایه است، در سال جاری هم به سرانجام برسد. 
ایجاد ســامانه امالک و اســکان نیز یکی دیگر از 
اقدامات دولت بوده که کرونا، تکمیل سامانه امالک 
و اســکان را متوقف کرده اســت. تا قبل از شیوع 
بیماری نیز کمتر کسی در این بازار قادر به خرید 
و فروش بود و این بحــران موجب تعمیق رکود در 
بازار مسکن شده است. از اســفند سال گذشته و 
همزمان با شیوع ویروس کرونا خبری از مشتری در 
بنگاه های امالک نیست و خلوتی ناشی از احتمال 
سرایت بیماری سراغ بازار مسکن هم رفته است؛ 
اسفند ماه سال گذشــته تعداد کل مبایعات ثبت 
شــده نســبت به ماه قبل خود)بهمن ماه( حدود 

۳۰ درصــد کاهش یافت و تعــداد خرید و فروش 
 مسکن در پایتخت را به رقم ۱۰ هزار و ۲۴۲ مورد 

معامله رساند.
این رقم در بهمن ماه سال گذشته ۱۳ هزار و ۵۵۰ 
معامله بود و متقاضیان مسکن در تالش برای خرید 
خانه قبل از پایان سال ســعی داشتند تا ملک مد 
نظر خود را با نرخ تورم سال گذشته هر چه سریعتر 
خریداری کنند و وارد بازار سال جدید نشوند؛ با این 
حال معامالت مسکن در آخرین ماه سال بی رونق 
ماند.خبری منفی که به رسم الگوی قدیمی در بازار 
مسکن باید عامل کاهش یا حداقل ثبات قیمت ها 
باشــد با این حال آمارهای وزارت راه و شهرسازی 
در اسفند ماه خبر از افزایش قیمت ها در پایتخت 
داشت. میانگین قیمت مسکن در اسفند ماه سال 

گذشــته به ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان رسید و 
نسبت به ماه قبل از خود در هر متر مربع رشد یک 
میلیون تومانی را تجربه کرد.کارشناسان افزایش 
قیمت ارز و طال را عامل اصلی گرانی مســکن در 
شــرایط رکود و بحران کرونا می دانند و معتقدند 
افزایش قیمت مسکن ناشی از شک های اقتصادی 
به عاملی خارج از بازار مسکن متصل است. انتطار 
این است که قیمت مســکن مناسب با نرخ تورم و 
نه مناســب با قیمت ارز و طال افزایش یابد؛ اکنون 
کاهش معامالت در سطح پایتخت به بیش از ۴۰ 
درصد رسیده اســت که عمده دلیل آن تعطیلی 
بنگاه های اقتصــادی و کســب و کارهای مربوط 
به صنعت ساختمان و نبود چشــم انداز روشن از 

وضعیت قیمت ملک است.

دولت  با توقف طرح های كنترلی، بازار مسکن را به حال خود رها كرده است

ماندگاری رکود در بازار مسکن
مالیات بر عایدی سرمایه نسخه شفابخش نجات بازار مسکن است

گروه اقتصادی
News kasbokar@gmail.com

احتمال بازنگری مزد با توجه به عدم ابالغ بخشنامه دستمزد

هزینه معیشت کارگران از ۴.۹ میلیون تومان گذشته است

پیشنهاداتی برای جلوگیری از ركود اقتصادی پساكرونا

به شرکت های گردشگری نسیه معکوس دهید
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زمان پیش ثبت نام الکامپ بیست و ششم به دلیل کرونا به تاخیر افتاد
پیش ثبت نام بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ به دلیل شرایط پیش آمده از شیوع و گسترش ویروس کرونا در کشور تا اطالع ثانوی به تاخیر افتاد. به نظر می رسد زمان اصلی برگزاری نمایشگاه الکامپ در تیرماه نیز 
با تاخیر مواجه خواهد شد. سازمان نصر کشور در اطالعیه شماره ۳ الکامپ ۹۹۳۱، از به تعویق افتادن پیش ثبت نام این نمایشگاه خبر داد. در این اطالعیه آمده است که: »به اطالع همه شرکت ها و عالقمندان حضور در 
بیست و ششمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک می رساند، با توجه به شرایط بوجود آمده در کشور عزیزمان به علت شیوع کرونا ویروس، پیش ثبت نام این نمایشگاه تا اطالع ثانوی به تاخیر می افتد.«
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نیم نگاه به اقتصاد دیجیتال با شیوع كرونا
عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفت: اتفاقاتی 
که طی دو ماه اخیر در کشــور و در دنیا با شــیوع ویروس کرونا شاهد آن 
بودیم، تلنگری برای مردم و مسووالن بود که نگاهی به اقتصاد دیجیتالی 
داشته باشند. شرایط کسب و کارهای اینترنتی در شرایط جدید در دو وجه 
متفاوت قرار گرفته است. برخی در این فضا می توانند بسیار موفق باشند و 

برخی دیگر باید کامال کسب وکارشان را تعطیل کنند.
به گزارش ایرنا، »رضا الفت نسب« افزود: در این مدت اتفاق خاصی برای 
فروشــگاه های اینترنتی رخ نداد. هرچند این تصور به وجود آمد که این 
فروشگاه ها فروش های نجومی داشتند؛ اما در عمل چنین اتفاقی هم رخ 
نداد. وی ادامه داد: این اتفاق تنها برای اندکی از پلتفرم ها و فروشگاه های 
اینترنتــی رخ داد که کاالهای روز مــردم را تامین می کردنــد و یا اینکه 
بسترهایی برای آموزش آنالین و تولید محتوا داشتند. ولی صنوف دیگر در 
این حوزه وضعیت خوبی را تجربه نکردند. الفت نسب افزود: اینکه بعد از این 
بحران همه گیر چه اتفاقی رخ می دهد سوالی است که باید به آن پاسخ داد؛ 
تصور من این است که قطعا سبک زندگی مردم تغییر خواهد کرد و احتماال 
کسب و کار اینترنتی و فروشگاه های اینترنتی در اذهان مردم باقی می ماند 
و نیم نگاهی به آن خواهند داشت. زیرا اگر شرایط فعلی ادامه داشته باشد 
می توان انتظار داشت که گرایش به این سمت افزایش پیدا کند. البته در 
سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که با توجه به اظهار نظرهای متعددی که 
مسووالن دولتی در خصوص این کسب و کارها انجام می دهند، بخواهند با 

وضع قوانین جدید برای آنها محدودیت ایجاد کنند.
وی اظهار داشت: امیدواریم که نگاه سرسختانه ای به این موضوع نداشته 
باشند و در آینده شاهد دستورالعمل ها و موانع جدید نباشیم. به هر حال 
اینگونه که دوستان در دولت تصور می کنند که امروز یک جهش عظیمی 
در فروش اینترنتی رخ داده، واقعیت نــدارد و اگر امروز کرونا را یک تلنگر 
حساب کنیم، با یک زنجیره از اقدامات این حجم از خرده فروشی که حدود 
1.5 درصد از نیاز مردم را تامین می کند را می توانیم  طی ۳ سال دو یا سه 
برابر کنیم. وی در ادامه افزود: در شرایط کنونی مردم صرفا به سمت خرید 
کاالهای مصرفی و برخی از کسب و کارهای محتوا محور گرایش پیدا کرده 
اند. اما در بیشتر کسب و کارهای اینترنتی این اتفاق رخ نداده است. اکنون 
استفاده از تاکسی های اینترنتی با یک افت بسیار شدید مواجه شده است.

اینکه فکر کنیم کســب و کار اینترنتی که فروش کیف و کفش داشته اند 
فروششان افزایش داشته، واقعیت ندارد و  همه کسب و کارهای اینترنتی 
که به فروش کاال اختصاص داشتند نتوانسته اند در این فضا عملکرد خوبی 
داشته باشند. البته یک بعد دیگر این ماجرا را نیز نمی توان نادیده گرفت. 
کسب و کارهایی که در شبکه های اجتماعی شکل گرفته و چندان رسمی 

هم نیست، وضعیت بهتری دارند.

مجهز شدن بیش از ۷۰ درصد تاكسی ها به سیستم 
پرداخت آنالین كرایه

مدیر عامل ســازمان تاکســیرانی شــهر تهران گفت: بیش از ۷۰ درصد 
تاکسی های تهران مجهز به سیستم پرداخت آنالین شده اند و  سه شرکت 
استارتاپی خدمات پرداخت اینترنتی را ارائه می دهند. علیرضا قنادان، در 
نشست خبری مجازی مدیران ارشد شــهرداری تهران با اشاره به ارسال 
بسته های معیشتی برای تاکسیران های بیمار تهران اظهار کرد: این بسته ها 
به صورتی تهیه شــده اند که بیماران به مدت دو هفته حداقل نیاز خود را 
تأمین کنند. وی با بیان اینکه این اقدام توسط منابع شهرداری و با همکاری 
شرکت شهروند انجام شده اســت، افزود: بسته های معیشتی تاکسیرانان 
بیمار شامل اقالم خوراکی و ضروری، برنج، روغن، ماکارانی، حبوبات و ... به 
همراه ملزومات بهداشتی از جمله مواد ضدعفونی کننده، دستکش و ماسک 
است.  این طرح تا زمانی که از ســالمت تاکسیرانان اطمینان حاصل شود، 
ادامه خواهد داشت؛ جدیدترین اقالمی که از سازمان پشتیبانی شهرداری 
تهران به تاکسیرانی در روز گذشته ارسال شده شــامل 1۰هزار ماسک، 
1۰ هزار دســتکش  و 2 هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده است. مدیرعامل 
سازمان تاکسیرانی شــهر تهران تصریح کرد:  بسته های رفاهی که دولت 
درباره آن تعهد داده بود هنوز از طرف وزارت کار آماده نشده و این در حالی 
است که لیست  تاکسیرانان در هفته اول اعالم این تصمیم گیری تهیه  و 
به وزارت کشور ارسال شد. وی درباره پرداخت آنالین کرایه تاکسی نیز با 
بیان اینکه در این راستا طرحی توسط سازمان فناوری شهرداری تهران در 
حال طراحی اســت، گفت: بیش از ۷۰ درصد تاکسی های تهران مجهز به 
سیستم پرداخت آنالین شده اند و  سه شرکت استارتاپی )تومن، ریالو، فون 

پی( خدمات پرداخت اینترنتی را ارائه می دهند.

سایت ها از دفاتر امالک پررنگ تر شدند
در شــرایط فعلی که به دلیل شــیوع کرونا فعالیت دفاتر امالک متوقف 
شــده، معدود خرید و فروش ها هم از طریق ســایت های اینترنتی انجام 
می شــود و طبق گفته فعاالن، مشــاورانی که بهتر می توانند از ابزارهای 
نوین اســتفاده کنند موفق تر هستند. به گزارش ایســنا، به دنبال شیوع 
ویروس کرونا، فعالیت دفاتر مشــاور امالک ممنوع شــده کــه البته قرار 
است از ابتدای اردیبهشــت با رعایت اصول بهداشــتی کار خود را شروع 
کننــد. در این شــرایط معدود خریــد و فروش ها از طریق ســایت های 
اینترنتی انجام می شــود. طبق گفته فعاالن بازار مســکن، مشاورانی که 
بهتر بتوانند از ابزارهای نوین اســتفاده کنند شانس بیشتری برای انعقاد 
قرارداد دارنــد. با اینکه معموالً همه ســاله پایین تریــن تعداد معامالت 
مســکن در فروردین ماه انجام می شود، امسال شــیوع ویروس کرونا هم 
به این کسادی دامن زده اســت. به همین دلیل این روزها دیده می شود 
 که بعضی مالکان از نرخ های نامتعارف اســفندماه کوتاه آمده اند و برخی

 فایل ها قیمت های معقولی به خود گرفته اند.

لزوم نظارت بر قیمت های نجومی
با این حال در شرایط فعلی که فعالیت دفاتر امالک متوقف شده و ممکن 
است قیمت های نامتعارف از سوی برخی مالکان در آگهی ها اعالم شود، 
لزوم نظارت بر آگهی ها از ســوی مدیران سایت ها بیش از پیش احساس 

می شود.
با اینکه قیمت های پیشنهادی نجومی می تواند تعادل کلیه بازارها از جمله 
بازار مسکن را به هم بزند، تجربه نشان داده که حذف کامل قیمت ها هم 
راه کار مناسبی نیست؛ چرا که شفافیت را از بازار می گیرد و تحقق اهداف 

مورد نظر برعکس می شود.
نمونه این مســئله در آگهی های خودرو دیده می شود که با وجود حذف 
قیمت ها از آگهی ها، نرخ ها پایین نیامد. سال گذشته اقدام مشابه در سایت 
های فروش مسکن صورت گرفت که از درج قیمت منع شدند اما نهایتاً در 
اردیبهشت ماه تصمیم بر آن شــد که قیمت های مناسب و متعارف قابل 
مشاهده باشد. البته هر دو این اقدامات نتوانست آنطور که باید و شاید منجر 

به توقف رشد تدریجی قیمت مسکن شود.
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وقتــی دولت تصمیــم گرفت 
برای جلوگیری از شیوع کرونا، 
مشاغل پرریسک را تعطیل کند، 
این مشاغل اکثرا از نوع مشاغلی 
بودند که به مردم ارائه خدمت 
می کردند. با تعطیلی بخش خدمات عمال اقتصاد کشــور 
سوت و کور است و عده زیادی بیکار. وقتی میزان این مشاغل 
را در کل اشتغال موجود می سنجیم، به این نتیجه می رسیم 
که تا زمانی که این مشاغل شروع به کار نکنند عمال بخش 
عمده ای از اقتصاد بازدهی ندارد ولی از طرفی شیوع کرونا 
مانع از بازگشایی این مشاغل شده است. این در حالی است 
که دولت اعالم کرده مشاغل کم خطر می توانند در استان 
تهران از ۳۰ فروردین، فعالیت خود را از سر بگیرند. نماینده 
کارفرمایان در شــورایعالی کار گفت: »عمده اشتغال یعنی 

حدود 51 درصد اشــتغال و تولید کشور در بخش خدمات 
است و در حال حاضر ۹۰ درصد از مشاغل خدماتی به خاطر 
کرونا تعطیل است.« حمیدرضا سیفی افزود: »همچنین باید 
اقتصاد کشور از نظر کسب و کار رونق بگیرد. در حال حاضر 
رتبه فضای کسب و کار ایران از بین 1۸۰ کشور، رتبه 1۳۰ 
است که رتبه خوبی نیست و باید این رتبه بهتر شود؛ بنابراین 
کار اساسی این است که باید زمینه ای فراهم کنیم تا تولید 
ثروت در کشور صورت گیرد.« نماینده کارفرمایان در شورای 
عالی کار گفت: »وقتی رتبه کسب و کار در کشورمان 1۳۰ 
از 1۸۰ است به بیان ســاده تر یعنی نمره اقتصاد ما ۶ از 2۰ 
است و با این اقتصاد نمی توان انتظار داشت، تمام معیشت 
کارگری با دســتمزد حل شود.« ســیفی گفت: »ما هم در 
جنگ اقتصادی هم در بحران کرونــا قرار داریم. 51 درصد 
اقتصاد کشور در بخش خدمات است که متاسفانه ۹۰ درصد 
آن به خاطر کرونا تعطیل است، در حالی که باالترین اشتغال 

در همین بخش شکل گرفته است.«

حدود ۵1 درصد اشتغال و تولید كشور در بخش خدمات است

تهدید  اشتغال  با تعطیلی  مشاغل  خدماتی
تعطیلی 9۰ درصدی  مشاغل خدماتی  به  دلیل كرونا

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

آسیب نگاه صنفی
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

نگاه صنفی داشتن به چالش هایی که بحران های ویروسی در اقتصادها به وجود می آورند، یکی از سموم مهلکی است که به نظر می رسد در پساویروس ها و پسابحران ها می تواند چالش های بزرگ تری را به وجود بیاورد. اگر می خواهیم دسته بندی 
کنیم، باید اشتغال های پایدار، نیمه پایدار و اشتغال های بدون پایداری را از هم تفکیک کنیم. اگر می خواهیم خدماتی و تولیدی از هم متمایز کنیم، باید یک دامنه واقعی تری را از آن تصویر کنیم. در صورتی که این بحران ویروسی شامل از دست رفتن 
اشتغال شود یک مرجع ضمیر دارد و آن هم سازمان تامین اجتماعی است. اعم از خدماتی و تولید، اشتغال ها باید در زمانی که شغل و کســب و کار برقرار است، شرایط تامین اجتماعی را برای شاغالن خود )به عبارت بهتر برای کارگران خود( به وجود 
آورده باشند. متاسفانه در این زمینه یک خستی وجود دارد. در عموم مشاغل خدماتی )برخی مانند کارگران شیرینی پزی شرایط متفاوت تری دارند؛ اما وقتی وارد حوزه کسب و کارهای اینترنتی مانند خرید و فروش گوشی های موبایل و از این دست 
خدمات کسب و کاری می شویم( عموما فقدانی را داریم به عنوان عدم پایش تامین اجتماعی ذی نفعان در آن بازارها؛ حاال آن بازار می خواهد خدماتی باشد. متاسفانه برخی از حوزه های تولید ما در کارگاه های کوچک با کارکن کوچک هم شامل این 
نقیصه می شوند؛ اما اگر یک پیش بینی به عنوان کارفرما در شرایطی که بسامدهای اقتصادی دچار ازدست رفتگی نشده ما تامین حقوق کارگر و کارفرما را به شکل دو لبه دیده باشیم تامین اجتماعی امروز مسئولیت دارد در شرایط ازدست رفتگی شغل، 
بیمه بیکاری را برقرار کند و قرار است از سمت دولت به آنها سه ماه کمک شود تا بتوانند شرایط اشتغال عادی خود را به وجود بیاورند؛ اما اگر این شرایط پیش از این ایجاد نشده باشد، چالشی است که قبل از اینکه ما بخواهیم دوباره تکلیف اشتغال های 
موقت را مشخص کنیم، نخست باید تکلیف محقق کردن تمام تامین اجتماعی و حقوق ذی نفعان کار اعم از کارگر، کارفرما و نهایت تنظیم کننده آن به عنوان حقوق دولتی و حکمرانی روشن شود که اگر وزارت کار یک آمره ای را مطرح می کند، آیا دو 

طرف به عنوان بازیگران اصلی می پذیرند یا نه.
موافق اینکه ما در حوزه اشتغال مربوط به خدمات 4۰ درصد ازدست رفتگی داریم و اگر این اتفاق افتاد 51 درصد اشتغال دچار ازدست رفتگی می شود، نیستم چون بخش بزرگی از اشتغال ما در سازمان تامین اجتماعی، مرجع ضمیر دارد و به هر دلیلی  
اعم از بحران ویروسی موقت، بحران جنگی و بحران های بزرگ تر با تابع زمانی بلندتر باشد، پایش می شود. یک دلیل آن نیز می تواند انفصال روابط بین کارگر و کارفرما باشد و به هر شکل شغل دچار ازدست رفتگی شود و نهایتا یک نهادی هست که اتفاقا 

نهاد عمومی قلمداد می شود و آن موظف است ضمن آنکه پایش می کند، پویش مراقبتی نیز داشته باشد و از حقوق ذی نفعان صیانت کند. 
به نظر می رسد جامعه کارفرمایی محترم، ضمن اینکه باید به حقوق خود واقف باشد و از منافع خود دفاع کند، باید بپذیرد که بخشی از منافع کارفرمایی در حفظ و تامین منافع حوزه کارگری است. متاسفیم این را بگوییم که ما از ماه پایانی سال گذشته 
و تقریبا تا اواسط اولین ماه سال ۹۹ نتوانستیم حداقل های حقوق کارگری را در توافقات بالمناصفه مذاکرات سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر در شورای تعیین دستمزد کارگری به تعیین تکلیف برسانیم. ظرف دو سال گذشته حداقل ۳۰۰ درصد قیمت 
محصول، کاال و خدمات تغییر کرد؛ اما آیا حقوق و دستمزد و حق بیمه پرداختی کارفرمایان به نفع کارگران به همین میزان تغییر کرده است؟ قیمت تمام شده کاال، خدمات و قیمت محصول به شدت افزایش پیدا کرده است صرف نظر از اینکه دولت 
بسیاری از اعداد و ارقام و نسبت ها را سعی می کند قبول نکند و با الزامات تعزیراتی و حکومتی آنها را متوقف می کند؛ اما در مدل محاسباتی بازار ما مشاهده می کنیم که آنهایی که صاحب سرمایه و کاال هستند، مالکیت در خدمات دارند، حقوق خود را 
با یک تورم جهشی و شوکی از داخل بازار ابتیاع می کنند اما حقوق کارگری کجا می رود؟ چنین مساله ای لطمه می زند به معادله سازی برای کسب و کار یا بهبود فضای کسب و کاری که مورد نظر ماست. کسب و کار را فقط خدمات نمی سازد. خدمات 

یک خدمات دهنده ای دارد و حقوق آن هم باید حفظ شود. ما صرفا به ایده پردازها، سرمایه گذارها و آنهایی که بنگاه های سرقفلی دارند، صاحبان حق نمی گوییم. 
به نظر می رسد تا زمانی که معماری یا مهندسی کسب و کار ما بخواهد درست شود، تا زمانی که تکلیف هم ذی نفعان و هم بازیگران خود را پیدا نکند، جزءنگری و نگاه صنفی داشتن و نگاه یک طرفه و تک بعدی داشتن به معماری و مهندسی کسب و 
کار، مشکالت کشور ما را برطرف نمی کند. ما یا بایستی جامع االطراف همه چیز را صنفی ببینیم. اگر منافع کارفرمایان را نگاه می کنیم باید منافع کارگری را نیز نگاه کنیم و اگر منافع حوزه خدمات را نگاه می کنیم تا تولید نباشد خدماتی مبتنی بر تولید 
اتفاق نمی افتد. پس بایستی به تولید نیز نگاه کنیم. بنابراین توصیه من این است که چه به اقتصاد خرد و چه به اقتصاد کالن باید جامع االطراف نگاه کرد. نگاه های تک بعدی صرفا یک فرصت را برای بهره برداری های حداقلی به وجود می آورد و چالش 

های بزرگی که در محیط کسب و کار ماست را نمی تواند برطرف کند. 

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اعالم کرد همه 
شرکت های دانش بنیان می توانند درخواست امهال 
سه ماهه بازپرداخت اقســاط خود را داشته باشند. 
نشست مجازی وزیر علوم و معاونان این وزارتخانه 
با روسای پارک های علم و فناوری کشور به منظور 
بحث و بررسی درباره دستاوردهای این پارک ها در 
مبارزه با بیماری کووید 1۹ صبح امروز )دوشنبه 25 

فروردین( برگزار شد. 
در این نشست علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری 
و شکوفایی جزئیات بســته حمایتی این صندوق 
برای حمایت از شــرکت های دانــش بنیان حاضر 
در خط اول مبارزه با بیماری کرونا را تشریح کرد و 
گفت: شیوع این بیماری، احساس خودباوری را در 
شرکت های دانش بنیان به کشور نشان داد. با وجود 
همه فشارهایی که به ســبب شیوع این ویروس به 
دولت وارد شده است تا کشور را به تعطیلی مطلق 
بکشاند فعالیت شرکت های دانش بنیان و فناوران 
داخلی امکان رقابت و مقایســه با کشورهای دیگر 
را ایجاد کرده و به نظر می رســد کــه در مدیریت 
این حوزه اتفاقات خوبی افتاده اســت. وی با تاکید 
بر اینکــه بار اصلــی تامین اقالم پیشــرفته مورد 
نیاز در زمینه پیشــگیری و درمان کرونا بر دوش 
شــرکت های دانش بنیان و فنــاور در پارک های 
علم و فنــاوری اســت، گفت: بنا بــر گزارش های 
دریافت شده این شرکت ها در بخش های مختلف 
 کشور توانســته اند به صورت جهادی کمک کنند 

|تا نیازها رفع شود.
وحدت در ادامه گزارشــی از اقدامات انجام شــده 
صندوق نوآوری و شکوفایی در جبهه مقابله با کرونا 
ارائه کرد و گفت: صندوق نــوآوری 5۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای حمایت از توســعه تولید اقالم 
مرتبط با پیشــگیری و مقابله بــا کرونا اختصاص 
داده است و این کار نیز صرفا از طریق صندوق های 
پژوهش و فناوری اســتان ها انجام شــده اســت. 
تاکنون تامین مالی نزدیک بــه ۶۸ طرح که دارای 
مجوز از ســازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات 
پزشکی بودند یا در بازه زمانی ارائه تسهیالت به این 
شرکت ها مجوزهای الزم را کسب کرده اند، تصویب 

شده است.
رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی افزود: در 2۰ 
روز فشرده ماه پایانی سال ۹۸، طرح ها جمع آوری 
و مصوبه تامین مالی انجام و مدیریت شد و تاکنون 

2۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

امهال ســه ماهه بازپرداخت اقســاط 
تسهیالت شرکت های دانش بنیان 

وحــدت در مــورد امهــال بازپرداخت اقســاط 
تســهیالت شــرکت های دانش بنیان به صندوق 
نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: ما نیز مانند رئیس 
جمهــور معتقدیم کــه چرخه مملکــت نباید در 
این شــرایط متوقف شــود بر همین اساس همه 
شــرکت های دانش بنیان می توانند درخواســت 
امهال سه ماهه بازپرداخت اقســاط را به صندوق 
اعالم کنند. البته این امهال شــامل شرکت هایی 
که از تســهیالت نمونه ســازی برخوردار شده اند 
نمی شود. اما به طور کلی اگر شــرکت هایی که با 
مشکل ویژه ای مواجه شــده اند درخواست امهال 
 ارائه کنند بازپرداخت اقساط آنها تا سه ماه به تعویق

 می افتد.
وی در ادامه بر ضرورت حمایت از اپلیکیشــن ها و 
ســامانه های نرم افزاری که به منظور پیشگیری و 
مقابله با ویروس کرونا آماده شــده اند، تاکید کرد و 
گفت: به طور مشخص پنج ســامانه ایجاد شده که 
در این حوزه می توانند فعالیت کنند که مهمترین 
آنها اپلیکیشــن »ماســک« بود. از تمامی روسای 
پارک های علم و فنــاوری خواهش می کنم که در 
توسعه نصب این سامانه کمک کنند زیرا ویژگی های 
این اپلیکیشن از بهترین نوعی که در دنیا استفاده 
می شــود نیز بیشــتر دارد اما میزان نصب آن باید 
افزایش یابد. دیتای آن بســیار مهم است و نتایج 

خوبی از آن منتج خواهد شد.
رئیس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ادامه 
درباره حمایت از کســب و کارهــای دانش بنیان، 
فناور و اســتارت آپ ها، اظهار داشت: بخش مهمی 
از این جامعه بــا وزارت علوم در ارتباط هســتند 
و بســیاری از دســتاوردهای این حــوزه در این 
دولت اتفاق افتاده اســت، بنابرایــن باید در حفظ 
این جامعه تالش کنیم. ایــن جامعه ویژگی های 
بزرگی چون تکثر فراوان، اشــتغال باال، اشــتغال 
ارزشــمند با مدارک تحصیلی باال و چابکی بیشتر 
دارد و همانطور که شاهد بودیم چابکی این جامعه 
برای تولید محصوالتی که در شــرایط کنونی نیاز 
است مثال  زدنی اســت، این در حالی است که در 
کسب و کار سنتی ظرفیت های این چنینی وجود 
ندارد. در عین حــال این جوانان و شــرکت های 
 نوپا آســیب پذیری باالتری نســبت به بخش های

 دیگر اقتصادی کشور دارند. 

براساس داده کاوی های نقشه و مسیریاب نشان، 
مسافرت های نوروز ۹۹ نســبت به نوروز ۹۸ با 
کاهشــی ۷1 درصدی در کل کشور مواجه بوده  
است. نشــان براساس تحلیل ســفرهای بیش 
از 4 میلیــون کاربر به این جمع بندی رســیده 
است. براساس داده های منتشــر شده  از سوی 
نقشه و مســیرباب نشان، 25 اســفند روز اوج 
مســافرت ها بوده و نســبت به ســال گذشته، 
ســفرهای بین شــهری تنها ۳۶ درصد کاهش 
یافته اند. امــا از طرفی می توان دیــد که پس از 
ورود به ســال ۹۹ و نزدیک شــدن به نیمه دوم 
تعطیالت، ســفرها کمتر و کمتر می شــوند؛ به 
گونه ای که در روز 1۳ فروردین، حجم سفرهای 
 بین شــهری ۸4 درصد کمتر از ســال گذشته

 بوده است.
موج دوم کاهش سفرها از هشتم فروردین آغاز 
شده اســت. این درست زمانی اســت که برای 
اولین بار طرح فاصله گــذاری اجتماعی مطرح 
و محدودیت هــای شــدیدی بــرای ترددهای 
غیرضروری وضع شــد. از ســوی دیگر روز 1۳ 
فروردین، کم سفرترین روز در جاده های کشور 
بوده اســت. به نظر می رســد دلیل این موضوع 
نیز ارتباط مســتقیمی با تشدید محدودیت ها و 
اعمال جریمه 5۰۰ هزار تومانی داشــته است. 
بررسی ســفرهای بین شــهری برای سنجش 
میــزان کاهش ســفرهای نــوروزی ۹۹ از 2۳ 
اسفند ســال گذشــته توســط تیم داده کاوی 
نشــان آغاز شــده و داده کاوی های اپلیکیشن 
نشــان کاهش ۷1 درصدی میانگین سفرهای 
 بین شهری را نســبت به سال گذشــته نشان

 می دهد.

جایگاه های سوخت، شلوغ ترین مکان ها
نقشه و مسیریاب نشــان در بخش دیگر گزارش 
خود، رعایت فاصله گذاری اجتماعی را در ۸ شهر 
بزرگ ایران بررسی کرده است. این بررسی شامل 
میزان گستردگی حضور مردم در محل هایی مانند 
بانک، ایســتگاه اتوبوس، داروخانــه، پمپ بنزین، 
بیمارستان، مســاجد، مراکز دولتی محلی، پارک 
و سوپرمارکت ها می شود. بر همین اساس، میزان 
مراجعه به این مراکز در بازه زمانی 2۰ اســفندماه 
تا 2۰ فروردین روی نمــودار آمده و میزان کاهش 
آن نسبت به میانگین مراجعه بهمن ماه که مردم 

زندگی عادی خود را داشتند محاسبه شده است. 
تعداد مراجعه کاربران نشــان بــه پمپ بنزین ها 
تنها 4۹ درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر 
به علت شیوع کرونا، مســاجد ۷۹ درصد کاهش 
مراجعه داشته اند. بر اساس این اطالعات، مراجعه 
به جایگاه های ســوخت در سراسر ایران، کمترین 
کاهش را داشته است. تعداد مراجعه کاربران نشان 
به پمپ بنزین ها تنها 4۹ درصد کاهش داشته است. 
از سوی دیگر به علت شیوع کرونا، مساجد ۷۹ درصد 
کاهش مراجعه داشته اند. در همان روزهای ابتدایی 
گسترش ویروس کرونا، نقشه و مسیریاب بلد نیز 
آماری را از 1۰۰ نقطه پرتردد کاربران در روزهای 
2۰ تا 22 اسفند ماه منتشــر کرد که نشان می داد 
بیش از 5۰  نقطه به مراکز درمانی و بیمارستان ها 

اختصاص دارد.

گزارش تردد گوگل مپس برای کشورهایی 
که تحریم نیستند

جواد عامل، مدیرعامل نقشــه و مسیریاب نشان 
هدف از انتشــار این گزارش گفت: »اولین تالش 
ما برای مقابله با کرونا، ارائه الیه  آنالین محل های 
پرتردد روی نقشــه  نشــان بود تا افراد بتوانند 

محل های پرخطر و شلوغ را تشخیص دهند.«
پس از آن نقشه و مسیریاب »بلد« نیز اعالم کرد 
برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا، مناطق 
پرتردد تهران در روزهای اخیر را روی نقشه خود 
نمایش داده است. به گفته عامل، گوگل مپس در 
روزهای گذشته گزارشی از روند رشد یا کاهش 
تردد در برخی مکان ها را برای بیش از 1۳۰ کشور 
دنیا منتشر کرد که ایران به دلیل تحریم در بین 
این کشــورها جایی نداشــت. او در ادامه درباره 
گزارش گوگل گفت: »در گزارش گوگل روندهای 
کلی هر کشور در کنار گزارش جزیی و تفکیکی 
شهر به شهر ارائه شده بود. بر همین اساس ما هم 
در کنار گزارش کلی سفرهای نوروزی، روندهای 
مراجعه کاربران به مکان های مختلف شهری در 
این مدت را هم گنجاندیم و جزییات و ایده های 
متفاوت تری را هم ارائه دادیم.« مدیرعامل نقشه 
و مسیریاب نشان، درباره چگونگی به دست آمدن 
نتایج، و قابل اســتناد بودن آمارهای ارائه شده 
از سوی این مســیریاب نیز گفت: »مبدا و مقصد 
انتخابی کاربــر، مهم ترین داده ای اســت که در 

اختیار یک مسیریاب قرار دارد. 

رئیس صندوق نوآوری و شكوفایی خبر داد

بازپرداخت اقساط شرکت های دانش بنیان ۳ ماه عقب افتاد
براساس داده كاوی های نقشه و مسیریاب نشان

کرونا، سفرهای نوروزی را ۷۱ درصد کاهش داد
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