
مرکز آمار اعالم کرد که نرخ تورم تولیدکننده بخش های 
خدمات کل کشور در زمستان ٩٨ به ٢۵.۶ درصد رسید که 
نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن )زمستان٩٧( ٢.٢ 
درصد کاهش داشته است.نرخ تورم تولیدکننده )شاخص 
بهای تولیدکننده( از جمله شاخص های قیمتی است که 
در بررسی روند سطح قیمت ها بررسی می شود و یکی از 
معیارهایی است که برای سنجش عملکرد اقتصادی، از 
سطح عمومی قیمت ها محاسبه و منتشر می شود.مرکز آمار 
شاخص بهای تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور در 
زمستان ٩٨ و مقایسه آن با فصل قبل )پاییز ٩٨( و مدت 

مشابه سال قبل )زمستان ٩٧( را منتشر کرد.  

تورم فصلی
نرخ تورم تولیدکننده بخش های خدمات کل کشــور 
نســبت به فصل قبل )تورم فصلی( در فصل زمســتان 
۱۳٩٨ به ۴.۱ درصد رســید که در مقایســه با همین 
اطالع در فصل قبل )۶.٢( ٢.۱ واحد درصد کاهش دارد.  
کمترین تورم فصلی به ترتیب مربــوط به بخش  های 
»آموزش با ٠.٧ درصد«، »واســطه گری مالی )بیمه( با 
۱.٨ درصد و »خدمات مســتغالت، اجاره و فعالیت های 
کســب و کار با ۳.٢ درصد« است. بیشترین تورم فصلی 
 تولید نیز مربوط به حمل و نقل، انبــارداری و ارتباطات 

با ۵.۵ درصد است.

تورم نقطه به نقطه
نرخ تورم تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور  نسبت به 
فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل زمستان 
۱۳٩٨ به ٢۵.۶ درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل )٢٧.٨( 
٢.٢ واحد درصد کاهش داشــته است.  به عبارتی، میانگین 
قیمت دریافتی توسط ارایه دهندگان خدمات به ازای تولید 
خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ۱۳٩٨ نسبت به 
فصل زمستان ۱۳٩٧، ٢۵.۶ درصد افزایش دارد.  در بخش های 
خدمات، کمترین نرخ مربوط به بخش خدمات مستغالت، 
اجاره و فعالیت های کسب و کار با ۱۵.۱ درصد و بیش ترین نرخ 
مربوط به بخش خدمات هتل و رستوران با ۳٨.۳ درصد است.  

تعداد تراکنش های شــبکه الکترونیکی پرداخت 
کشور در فروردین ماه نسبت به ماه گذشته و ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب ۴٠ و ۱٠ درصد کاهش 
یافته است.به گزارش ایســنا، براساس تازه ترین 
آمار شــبکه الکترونیکی پرداخت کشــور تعداد 
تراکنش های شاپرک در فروردین ماه سال جاری 
یک میلیارد و ٩٢۱ میلیــون و ۵٨٢ هزار و ٩٧٢ 
تراکنش بوده که ارزش ایــن تراکنش ها به بیش 
از ۱٩٧ هزار میلیارد تومان رســیده است.نسبت 
ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در این ماه 
۱٢.۳۴ درصد بوده و نسبت اسکناس و مسکوکات 

در دست اشخاص به نقدینگی ٢.۳۳ درصد بوده 
که هر دو نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است. 
این آمار نشان می دهد که تراکنش های شاپرک 
نسبت به اســفندماه سال گذشــته ۴٠ درصد و 
نسبت به فروردین ماه ســال گذشته ۱٠ درصد 
کاهش یافتــه اســت.همچنین ٨٩ درصد از این 
تراکنش های انجام شده مربوط به کارتخوان های 
فروشگاهی، شــش درصد ابزار اینترنتی و حدود 
پنج درصد مربوط به ابــزار پذیرش موبایلی بوده 
است که پرداخت قبوض و شارژ تلفن همراه ۳٨.٢ 
درصد از تراکنش ها و خرید کاال و خدمات ۶٢.٩٧ 

درصد را به خــود اختصاص داده اســت.در این 
گزارش آمده است که بیشترین کارت خوان های 
فروشگاهی فعال با عدد یک میلیون و ٧۵۵ هزار 
مربوط به اســتان تهران بوده اما بیشترین سرانه 
تعــداد کارت خوان های فروشــگاهی مربوط به 
استان یزد و بیشترین سرانه تعداد تراکنش های 
کارت خوان های فروشــگاهی در اختیار اســتان 
هرمزگان بوده اســت. از مجمــوع تراکنش های 
انجام شده در این ماه ٩۱.٢٢ درصد موفق بوده که 
درصد تراکنش  های موفق سویئچ شاپرک به کل 

تراکنش ها ٩٩.٩۵ درصد بوده است. 

قیمت طــال در معامــالت روز دوشــنبه بــازار جهانی 
تحــت تاثیــر رشــد ارزش دالر تغییــر چندانــی 
نداشــت اما تنش هــای تجاری میــان آمریــکا و چین 
 ایــن فلــز ارزشــمند را نزدیــک مــرز ۱٧٠٠ دالر

 نگه داشــت.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای 
تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار سنگاپور تغییر 
چندانی نداشت و در ۱۶٩٨ دالر و ۵۶ سنت ایستاد. دونالد 
ترامپ، رییــس جمهور آمریکا تهدید کــرد که به تالفی 
شیوع ویروس کرونا، افزایش تعرفه ها علیه چین را بررسی 
می کند. در بــازار معامالت آتی آمریکا، هــر اونس طال با 
٠.۵ درصد افزایش، به ۱٧٠٨ دالر و ٨٠ ســنت رســید. 

مایک پمپئو، وزیر خارجــه آمریکا روز یکشــنبه اظهار 
کرد شــواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد 
منشــا ویروس کرونا یک البراتوار چینی بوده است.آوتار 
ساندو، مدیر ارشد کاال در شــرکت فیلیپ فیوچرز در این 
باره گفت: این نگرانی وجود دارد که ممکن اســت دوباره 
جنگ تجاری به راه بیافتد و چنین رویدادهایی برای طال 
خوب محسوب می شوند. اظهارات مقامات آمریکایی دور 
جدید از خصومت با چین در عرصه تجاری را نشــان می 
دهد. رییس جمهور آمریــکا روز جمعه گفته بود افزایش 
تعرفه ها علیه واردات چین مطمئنــا یکی از گزینه هایی 
 است که وی به تالفی شیوع ویروس کرونا از ووهان چین

 بررسی می کند.قیمت طال سال میالدی گذشته تحت تاثیر 
جنگ تجاری میان واشنگتن و چین که تقاضا برای دارایی 
امن را تقویت کرد، حدود ۱٨ درصد رشــد داشت. تهدید 
برای وضع تعرفه روی ارزش یوان چین در برابر دالر تاثیر 
 گذاشت و صعود دالر، طال را برای خریداران غیرآمریکایی
 گرانتر کرد.به گفته استفن اینس، استراتژیست بازار جهانی 
در شرکت اکسی کورپ، تقاضا برای دالر آمریکا در معامالت 
صبح دوشنبه بازار آســیا به عنوان یک دارایی امن رقابت 
داشت. در بخش اقتصادکالن، سرمایه گذاران به نظاره آمار 
اشتغال آوریل آمریکا نشسته اند که قرار است روز جمعه 

منتشر شود.

محققان امنیتی به تازگی از تالش چندین ساله هکرها برای 
سرقت اطالعات کاربرانی که اپلیکیشن های آلوده در فروشگاه 

گوگل پلی استور را دانلود کرده اند، خبر داده اند.
به گزارش ایسنا، کارشناســان و محققان فعال در شرکت 
امنیت سایبری کاسپرسکی به تازگی اعالم کردند که گروهی 
از هکرها از اواخر سال ٢٠۱۶ میالدی با استفاده از یک بدافزار 
پیشرفته به سرقت اطالعات کاربران در اپلیکیشن های آلوده 
در گوگل پلی اســتور اقدام کرده اند. در این گزارش که در 
وب سایت Wccftech نیز آمده است، هکرها و مجرمان 
سایبری از اواخر سال ٢٠۱۶ میالدی از یک تروجان و بدافزار 
پیشرفته در پشتی تحت عنوان PhantomLance  سخن 

گفته اند که برای سال ها به تمامی اطالعات کاربرانی که برخی 
از اپلیکیشن های آلوده در فروشگاه آنالین و اینترنتی گوگل 
پلی استور را دانلود و نصب کرده بودند، نفوذ و دسترسی پیدا 
کرده اند.محققان کاسپرسکی در این خصوص خاطرنشان 
کردند: بدون شک هدف اصلی استفاده هکرها از این بدافزار 
سرقت اطالعات محرمانه و خصوصی گوشی های قربانیان 
بوده است، چرا که این بدافزار قادر به دسترسی به موقعیت 
مکانی، پیام های متنی، تماس ها، لیســت اپلیکیشن های 
نصب شده و سایر اطالعات گوشی بوده است. بررسی های 
انجام شده از سوی این محققان نشــان می دهد که بدافزار 
مذکور در برخی از اپلیکیشــن های محبوب و پرطرفدار در 

گوگل پلی استور همچون اپلیکیشن های تغییر فونت گوشی، 
پاکسازی دستگاه و تبلیغات در این پلت فرم نیز وجود داشته 
و شناسایی شده بوده اســت.به گفته آنها در واقع زمانی که 
توسعه دهندگان اپلیکیشن های آلوده نسخه سالم و ابتدایی 
خود را در فروشگاه گوگل پلی استور عرضه می کنند، مشکل 
امنیتی و آسیب پذیری ندارند تا بتوانند کنترل های امنیتی 
و بررسی های ســختگیرانه گوگل را با موفقیت پشت سر 
بگذرانند اما سپس  بدافزار و ویژگی های مخرب را توسط به 
روز رسانی های بعدی به برنامه خود اضافه می کنند چرا که 
بدین ترتیب به راحتی قادر به دور زدن بررسی های امنیتی 

گوگل خواهند بود.

نگرانی از شروع دور جدیدی از جنگ تجاری باعث ریزش شاخص های بورسی شد.به گزارش 
ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، در شــرایطی که ویروس کرونا روز به روز در سطح جهان 
پیشروی می کند و شمار مبتالیان و قربانیان در جهان کماکان رو به افزایش است، تالش ها برای 
یافتن واکسن کرونا بیش از پیش شدت گرفته است.پس از آن که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا از در اختیار داشتن شواهدی مبنی بر مسئول بودن چین در شیوع کرونا در جهان خبر 
داد، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز در اظهاراتی مشابه گفته است که ویروس کرونا احتماال 
از یک آزمایشگاه در شهر ووهان چین درز پیدا کرده است. ترامپ که اکنون به دلیل عملکرد 
دولتش در مقابله با ویروس کرونا زیر فشار سنگین افکار عمومی قرار دارد، چین را تهدید به 
اعمال موج تازه ای از تعرفه ها در صورت اثبات عمدی بودن نقش چین در انتشار ویروس کرونا 
کرده است.از سوی دیگر رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی آمریکا گفته است که دولت فکر نمی 
کرده بحران کرونا تا این حد جدی شود. این اظهارات باعث افزایش انتقادات از دولت ترامپ به 

ویژه در اردوگاه دموکرات ها شده است. روند بازگشایی تدریجی بخش های مختلف اقتصادی 
در کشورهای جهان کماکان ادامه دارد: در کانادا برخی از ایالتها، محدودیتها را کاهش داده 
اند، در استرالیا اماکن توریستی نیز به روی مردم باز شده است، در آلمان و چین دانش آموزان و 
دانشجویان در برخی مناطق بر سر کالس های خود حاضر شده اند و در نیوزلند نیز نخست وزیر 
این کشور از پیروزی بر کرونا خبر داده است. در آمریکا، رشد اقتصادی پس ٢۳ فصل متوالی 
سرانجام منفی شد تا جایی که در سه ماهه نخست امسال، بزرگ ترین اقتصاد جهان ۴.٨ درصد 
کوچک شده که این رقم بیشتر از پیش بینی های قبلی و بدترین عملکرد فصلی اقتصاد آمریکا 

از زمان رکود بزرگ سال ٢٠٠٩ تاکنون محسوب می شود. 

بورس آمریکا
در وال استریت، همه شاخص ها ریزشــی بودند تا جایی که هر سه شاخص مهم بورسی 

در سطح پایینتری از روز قبل خود بسته شدند. شــاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« 
با ٢.۵۶ درصد کاهش نســبت به روز قبل و در ســطح ٢۳ هزار و ٧٢۳.۶٩ واحد بســته 
شد.شــاخص »اس اند پی ۵٠٠« با ٢.٨۱ درصد ریزش تا سطح ٢٨۳٠.٧۱ واحدی پایین 
 رفت و دیگر شاخص مهم بورســی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با افت ۳.٢ درصدی 

در سطح ٨۶٠۴.٩۵ واحدی بسته شد.

بورس های آسیایی
اما در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد مشابهی داشتند؛ تا جایی که شاخص 
"نیک کی ٢٢۵" بورس توکیو ژاپن با افت ٢.٨۴ درصدی تا سطح ۱٩ هزار و ۶۱٩.۳۵  واحدی 
پایین رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۳.٨٨ درصد پایین رفت و در سطح 
٢۳ هزار و ۶٨٧.٧٧ واحد بسته شد.  در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" صعود ۱.۱٨ 

درصدی را تجربه کرد و در سطح ۳٩۱٢.۵٨  واحد بسته شد.

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها ریزشی بود. هر بشکه نفت "وست تگزاس اینتر مدیت" 
با ٧.٠٨ درصد صعود به ۱٨.۳٨ دالر رســید و نفت خام برنت دریای شمال با ریزش ٩٧.۱ 

درصدی به ازای ٢۵.٩٢ دالر در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طال با افزایش ٠.٠٧ درصدی نسبت به روز 
قبل در سطح ۱۶٩٩.۱٧ دالر معامله شــد. هر اونس نقره با ریزش ٠.٠۵ درصدی به ازای 

۱۴.٩۵ دالر مبادله شد.

وزیر اقتصاد با تشریح تفاوت  انتخاب مدیریت مســتقیم و غیر مستقیم سهام 
عدالت توسط مردم گفت که تا کنون ٩٠درصد افرادی که به سایت سهام عدالت 

مراجعه کرده اند خواستار مدیریت مستقیم سهام خود شده اند.
به گزارش صدا و سیما، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در 
برنامه گفتگوی ویژه خبری در سیما با تشکر از سازمان صدا وسیما در پوشش 
اخبار مربوط به بیماری کرونا و آگاهی بخشــی به مردم در این باره افزود: صدا 
وسیما در چند روز اخیر به دو موضوع سهام عدالت و صندوق های قابل معامله 

عرضه شده از سوی دولت هم به خوبی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه اموال دولت برای ملت است گفت: آسیب شناسی در حوزه 
خصوصی ســازی در روش های قیمت گذاری و واگذاری، از برنامه های وزارت 
اقتصاد در دوره جدید بوده اســت و بهترین نوع خصوصی سازی این است که 
فقط بر مبنای هدف اصلی تأمین مالی نباشد.دژپسند افزود: پارسال واگذاری 
باقیمانده سهام دولت در ۵ پاالیشگاه و بیمه البرز را به صورت بلوکی عرضه کردیم 
و اکنون واگذاری مالکیت اموال دولت، بر تأمین مالی ترجیح دارد به همین علت 

امسال از روش دیگر استفاده کردیم.
وی با بیان اینکه مردم از بامداد یکشــنبه ۱۴ اردیبهشت می توانند برای خرید 

واحدهای صندوق قابل معامله )ETF( اقدام کننــد، اضافه کرد: این واگذاری 
بزرگی از سوی دولت اســت و ارزش آن بیش از ٢۳ هزار میلیارد تومان است.

دژپسند گفت: فراخوان این صندوق برای همه مردم است و اینکه به هر فرد چقدر 
تعلق می گیرد به میزان مشارکت آن ها بستگی دارد، اما سقف این برخورداری 
برای هر فرد ٢ میلیون تومان است.وی با بیان اینکه از دو ماه بعد، این صندوق 
قابل خرید و فروش اســت، افزود: مردم نام نویسی خود را از فردا آغاز کنند تا با 
مشکالت نام نویسی در پایان مهلت، مواجه نشویم.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
گفت: در حال حاضر عرضه سه صندوق در بورس به تصویب دولت رسیده است، 

اما ممکن است این رقم تا پایان امســال، افزایش یابد.دژپسند با اشاره به اینکه 
آزادسازی سهام عدالت، رویداد تاریخی است، افزود: بازار سرمایه اکنون با اقبال 
قابل توجهی مواجه است.وی اضافه کرد: آزادسازی سهام عدالت و عرضه صندوق 
واسطه گری مالی یکم حدود ۴۳٠ هزار میلیارد تومان به ارزش بازار افزوده است.
دژپســند گفت: پس از عرضه صندوق مالی یکم، آگهی صندوق دوم و سپس 
صندوق سوم اعالم می شود و این برنامه جدی و شــفاف دولت است.وزیر امور 
اقتصادی و دارایی افزود: از طرف رســانه ملی و شبکه های اجتماعی و مجازی 

تالش می کنیم همه مردم از این عرضه ها، آگاه شوند.

تراکنش های الکترونیکی کشور کاهش یافتنرخ تورم تولیدکننده خدمات ٢.٢ درصد کم شد

اپلیکیشن های آلوده همچنان قربانی می گیرندترمز رشد قیمت طال کشیده شد

ریزش بورس های جهان ادامه دارد

دژپسند: ۹۰ درصد مراجعان مدیریت مستقیم سهام عدالت را خواستار شدند

پیامک: 30004800سال هفتم |  شماره      1906| سه شنبه 16  اردیبهشت ماه 1399 |11  رمضان  1441 |5 می  2020 |  4صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه4

 موافقت مجلس 
با کلیات الیحه حذف 
چهار صفر از پول ملی

فرصت کرونا برای 
تجارت الکترونیک

کسری بودجه
 دولت کمتر 
از ۵۰ هزار 
میلیارد 

ربیعی مطرح کرد

 آمریکا تهدیدی 
برای همکاری های 

 بین المللی 
است
صفحه2صفحه2

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی:

سرمقاله

يادداشت

 چشم انداز  اقتصاد
 در پساکرونا

آنالین ها  جوابگوی نیاز 
اقتصاد  نیستند

 اقتصـــــاد در پساکرونا 
گونــه ای دیگــر خواهد 
شــد؛ به این معنــی که 
دنیا بــا مفهومی بــه نام 

»دورکاری« نظام...

  مسعود دانشمند، دبیرکل 
خانه اقتصاد

  عباسعلي قصاعي، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 

متن کامل  د ر صفحه4

متن کامل  د ر صفحه4

3

3

اجاره خانه  ۱۳ درصد گران شد

مستاجران تحت فشار 
مضاعف افزایش اجاره بها

مشقت مرزنشینان در 
روزهای کرونایی

کدام  بازارها  بیشترین سود را داشتند؟

جذابیت  بورس  برای سرمایه گذاران
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فرمول جدید نرخ گذاری خودرو
سازمان حمایت و شورای رقابت توافق کردند

نرخ تمام شده به عالوه حداکثر ۵ درصدسود

در حالی که مســتاجران با وقــوع بحران کرونا 
در وضعیت نامشــخص تمدید اجاره نامه ها با 
مالکان هستند و این مشکل با وجود تاکید دولت 
حل نشده است، با گرانی اجاره بها نیز باید کنار 
بیایند. این در حالی اســت که متوسط افزایش 
اجاره بها تا ۳۱.۶ درصد برای خانوارهای که اجاره 
خود را تمدید کردند افزایش یافته است، این رقم 
در دو سال گذشته باالترین حد رشد اجاره است. 
بررسی تازه ترین آماری که مرکز آمار ایران در 
رابطه با شــاخص قیمت اجاره بهای واحدهای 
مسکونی خانوارهای شهری منتشر کرد نشان 

می دهد که از زمستان ۱۳٩۶ تا زمستان...

هفت میلیون نفر جمعیت مرزنشین در کشور داریم 
که شیوع کرونا کسب و کار آنها را تحت تاثیر قرار داده 
است. با شیوع کرونا و بسته شدن مرزها آسیب جدی 
به معیشت مرزنشینان وارد شده، چراکه صادرات 
کاال یکی از مهم ترین منابع درآمدی مرزنشــینان 
است. باربران و کوله بران نیز در همین مناطق فعالیت 
داشته اند که در حال حاضر چندین ماه است که با 
وقوع کرونا بیکار شده اند و زندگی سختی را سپری 
می کنند. این در حالی است که دولت طی هفته 
های گذشته برای ٢۳ میلیون خانوار کمک هزینه 
کرونایی یک میلیون تومانــی واریز کرده و گویا 
دست خالی دولت اجازه کمک بیشتر به مناطق 

مرزنشین و محروم کشور...



اقتصاد2
ایران وجهان

بانک توسعه صادرات 2000 میلیارد 
ریال تســهیالت برای صــادرات 

کاالهای صنعتی اختصاص داد
بانک توسعه صادرات ایران مبلغ دوهزار میلیارد 
ریال برای تســهیالت ســرمایه در گردش ویژه 
صادرات کاالهای صنعتی بــه متقاضیان در این 
بخش از محل سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه 
ملی اختصاص داد. به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه صادرات، این قرارداد که میان بانک توسعه 
صادرات و صندوق توســعه ملی منعقد شده و به 
مدت دوسال اعتبار دارد، در اجرای بسته حمایت 
از توسعه صادرات غیرنفتی اســت. براساس این 
گزارش، استفاده از سپرده موضوع این قرارداد برای 
اعطای تســهیالت به متقاضیان تابع مفاد بسته 
حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و شرایط مندرج 
در قرارداد خواهد بود که نسبت 50-50 ترکیب با 

منابع داخلی بانک به صادرات اختصاص می یابد.

تعویق سه ماهه تسهیالت قرض الحسنه 
تا پایان اردیبهشت ماه99

ایزدی مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک 
مســکن اعالم کــرد: تمامی دریافــت کنندگان 
تســهیالت قرض الحســنه بدون هیچ شرطی تا 
پایان  اردیبهشت ماه سال جاری مشمول استفاده 
از مزایای تعویق سه ماهه اقساط هستند. به گزارش 
پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا ، مسعود ایزدی 
مدیرامور ارتباطات و حوزه مدیریت این بانک اظهار 
داشت: بانک مسکن در تمامي مقاطع تابع ضوابط و 
مقررات ابالغي از بانک مرکزي جمهوري اسالمي 
ایران مي باشد و براساس آخرین دستورالعمل های 
ابالغی بانک مرکزی در تاریخ 15/12/98  به دلیل 
شرایط ناشی از ویروس کرونا ومشکالت حادث شده 
مقررشد، برای صاحبان کسب و کارها به ویژه کسب 
و کارهای کوچک که تحت شرایط جدید با مشکالت 
مالی مواجه شده اند؛ تسهیالتی فراهم شود. مدیر 
امور ارتباطات و حوزه مدیریت  اذعان داشــت:بر 
اساس بخشنامه ابالغی تمامی دریافت کنندگان 
تسهیالت قرض الحسنه این بانک که به دلیل شرایط 
به وجود آمده قادر به بازپرداخت اقساط تسهیالت 
خود در مواعد مقرر نیستند باید درخواست خود را 
به بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکي ارایه دهند  
مشروط بر آن که بدهي آنان تا تاریخ 01/10/98در 
طبقه جاري قرار داشته باشــد؛ بانک و موسسات 
اعتباری غیر بانکی می توانند اقســاط آنان در ماه 
هاي اسفند1398،فروردین و اردیبهشت1399را 
پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط دریافت کنند.   

حمایت بانک توسعه تعاون از توان یابان 
تحت پوشش مجتمع نیکوکاری رعد

بانک توسعه تعاون از 200 نفر کارآموز و مددجوی 
تحت پوشش مجتمع نیکوکاری رعد حمایت نمود

بانک توسعه تعاون در راســتای انجام مسئولیت 
اجتماعی مبنــی بر حمایــت از کارآمــوزان و 
مددجویان نیازمند و کمک به مهارت افزایی آنان، از 
200 نفر کارآموز و مددجوی تحت پوشش مجتمع 
آموزشی نیکوکاری رعد حمایت نمود. با توجه به 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای مقابله 
با شیوع بیماری کرونا و ضرر و زیان های وارده به 
برخی از اقشار تحت پوشش مؤسسات خیریه، بانک 
توسعه تعاون نسبت به تأمین مالی کمک هزینه 
جهت اختصاص سبدهای معیشتی بهداشتی 200 
نفر از مددجویان و کارآموزان اقدام نمود، که این 
کمک ها به صورت کارت خرید در اختیار مجتمع 
آموزشی نیکوکاری رعد قرار گرفت و مراحل توزیع 

آن در مجتمع رعد در حال انجام است.
شهرام بخشا رئیس اداره کل روابط عمومی بانک 
توسعه تعاون در دیدار با رضا سخن سنج مدیر روابط 
عمومی مجتمع آموزشــی نیکوکاری رعد اظهار 
داشت: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی 
بخش تعاون، تأمین مالی و حمایت از تعاون گران و 
کارآفرینان را بر عهده داشته است و در راستای ایفای 
مسئولیت اجتماعی، همکاری های مناسبی با مراکز 

معتبر و صاحب نام خیریه برقرار نموده است.

 عضو هیئت مدیره بانک خبر داد:
رشد ۷۶ درصدی منابع و اعطای 
2میلیون و ۳00 هزار فقره وام 

قرض الحسنه در سال 9۸
»سال گذشــته نزدیک به ۷۶ درصد رشد منابع 
داشــته ایم که امکان ندارد چنین نرخ رشــدی 
در حوزه منابع قرض الحسنه شــبکه بانکي رخ 
داده باشــد.« این را سلیمان توکلي، عضو هیئت 
مدیره بانک قرض الحســنه مهر ایران مي گوید. 
در ادامه مشــروح گفت وگو با وي را با محوریت 
بررسي عملکرد بانک در سال گذشته و همچنین 
برنامه هاي بانک در سال جاري براي کاهش تبعات 

اقتصادي کرونا و تحقق جهش تولید مي خوانید.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، توکلی با 
اشاره به عملکرد موفق بانک مهرایران در سال 98 
ادامه داد: بانک در ســال 98 رشد ۷۶ درصدي را 
تجربه کرد و براي اولین بار در حیات 13 ساله خود 
2 میلیون و 300 هزار فقره تســهیالت پرداخت 
کرده است که این موضوع در سیستم بانکي یک 

رکود محسوب مي شود.

بانک ها

آن طــور که از رونــد تغییر 
قیمت هــا در بازارهای طال، 
سکه، دالر و بورس برمی آید، 
بیشترین سودآوری را بازار 
سرمایه برای سرمایه گذاران 

آن به ارمغان آورده است.
به گزارش خبرآنالین، هر چقدر از سال 99 می گذرد، 
عددهایی که بازارها نشــان می دهند، بیشتر نمایانگر 
آن اســت که امسال سال بازار ســرمایه است. اگرچه 
در ســال 98 نیز بیشترین ســودآوری را بورس برای 
سرمایه گذاران به دنبال داشــت، اما بهار سال جدید، 
تقریبا بورس دو برابــر جهش پیدا کــرد؛ اتفاقی که 
هیچ یک از بازارهــا در ۴5 روز اول ســال 99 تجربه 

نکردند.
شاخص کل بازار سرمایه در طول مدت گذشت یک ماه 
و نیم از فصل بهار، از رشد 8۶.۴ درصد برخوردار بوده 
اســت؛ به طوری که از عدد 512 هزار و 900 واحد در 
آخرین روز کاری ســال 98 به عــدد 95۶192 واحد 

افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند دو تصمیم راهبردی دولت و نظام، 
یعنی عرضه »سهام شــرکتهای بزرگ دولتی و سهام 
عدالت« باعث شد بازار بورس به مرکز ثقل اقتصاد ایران 
در سال 99 تبدیل شود. به همین دلیل اکنون بخش 
عمده ای از بحث های اقتصــادی در داخل و خارج به 

سمت وضع حال و آینده بورس ایران رفته است.
تحلیلگران بازار سرمایه، عرضه سهام بزرگ دولتی ها 

و حتی آمدن ســهام عدالت به بورس را اتفاقی مثبت 
می بیننــد، زیرا خروجــی و نتیجه ایــن اتفاقات، در 
بلندمدت به توسعه و عمق یافتن بازار منجر می شود؛ 
ضمن آن که مجوز باالترین مقام نظام برای عرضه سهام 
عدالت، تضمینی مهم برای ایمنی بازار و آرامش خاطر 
سهامداران است. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد عنوان 
کرده است؛ عرضه های اولیه و حمایت از بازار سرمایه 
و بورس ادامه خواهد داشــت. در نیمه دوم ســال نیز 
عرضه هایی خواهیم داشت و مردم نباید در خرید سهام 

شتاب زده عمل کنند.

سکه تا نیمه بهار چقدر رشد کرد؟
گزارش ها نشان می دهد بعد از بازار سرمایه، بیشترین 
سودآوری برای سرمایه گذاران را بازار سکه داشته است.
روند تغییر قیمت ها نشان می دهد در حالی که در روز 
پایانی سال 98 هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید با قیمت ۶ میلیون و 28 هــزار تومان به فروش 
می رفت، در حال حاضر نرخ آن بــه ۶ میلیون و ۴2۴ 
هزار تومان افزایش یافته اســت. این تغییر قیمت، از 
رشد ۶.5 درصدی قیمت سکه در ۴5 روز اول سال 99 

حکایت دارد.

نرخ طال ۶ درصد باال رفت
در مــدت ۴5 روز اول ســال 99 بــه نظر می رســد 
اثرات اقتصــادی کرونــا روی بازارهــا و به خصوص 
بازار جهانی طال، در رشــد قیمت طال در بــازار ایران 
نیز بی تاثیر نبوده اســت؛ به طوری کــه در این مدت 
 نرخ هــر گرم طــالی 18عیار بــا رشــد ۶ درصدی 

روبه رو شد.
آن طور که از گزارش ها برمی آید، در حالی در روز پایانی 
اسفند 98 نرخ هر گرم طالی 18عیار ۶02 هزار و ۶00 
تومان بود، در حال قیمت آن به ۶39 هزار و 300 تومان 

افزایش یافته است.
ابراهیم محمدولی، رییس اتحادیه طال و جواهر تهران 
درباره وضعیت بازار طال گفته است: بازار طال به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، هنوز شــرایط آرام و با ثبات خود 

را باز نیافته است.
وی درباره چشــم انداز بازار طال در ماه مبارک رمضان 
عنوان کرده است: در ماه مبارک رمضان تقاضای خرید 
طال کاهش می یابد و به همین دلیل پیش بینی می شود 

که شاهد بازاری آرام در این بخش باشیم.

نرخ دالر چقدر تغییر کرد؟
بررســی تغییرات قیمت ها در مدت ۴5 روز گذشته 
نشان می دهد که نرخ دالر در این بازه زمانی از رشد ۴.۶ 

درصدی برخوردار بوده است.
هر دالر آمریکا در آخرین روز کاری اســفند 98 با نرخ 
1۴ هزار و 903 تومان بــه فروش می رفت، اما در حال 
حاضر قیمت آن به حدود 15 هزار و ۶00 تومان افزایش 

یافته است.

کدام  بازارها  بیشترین سود را داشتند

جذابیت  بورس  برای سرمایه گذاران

در نشست مجازی سران کشورهای عضو گروه تماس
روحانــی: آمریــکا تهدیــدی بــرای 
همکاری های بین المللی محسوب می شود

رییس جمهور گفت: در نتیجه اقدامات مان تاکنون 
موفق شده ایم که از شیوع کرونا ویروس در بسیاری از 
شهرها و مناطق ایران به شکل موثری جلوگیری کنیم. 
حسن روحانی در نشست مجازی سران کشورهای 
عضو گروه تماس جنبش عدم تعهد که عصر دوشنبه 
آغاز شد، افزود: عملکرد جمهوری اسالمی ایران در 
مبارزه با کرونا و جلوگیری از شــیوع آن در مواردی 
از اســتانداردهای بین المللی نیز فراتر رفته است و 
تمهیدات ما برای جلوگیری از شیوع این ویروس در 
ایران و منطقه همچنان ادامه دارد. حسن روحانی عصر 
دوشنبه در نشست مجازی سران کشورهای عضو گروه 
تماس جنبش عدم تعهد، با نکوهش اقدامات ضدایرانی 
و ضد حقوق بشری آمریکا اظهارداشت که با اقدامات 
ضدحقوق بشری آمریکا، تهیه ملزومات پزشکی مورد 
نیاز برای ایران معموال طوالنی تر و گاه ناممکن شده 
است و برنامه هدفمند ایران برای مقابله با شیوع این 

ویروس را با مشکل و چالش مواجه کرده است.
رئیس جمهور همچنین تضعیف ســازمان جهانی 
بهداشت را به معنای تضعیف مبارزه مشترک جهانی 
علیه کرونا برشمرد و گفت که اقدام توجیه ناپذیر، 
شتابزده و غیرمســووالنه دولت آمریکا در محروم 
کردن سازمان جهانی بهداشت از مبالغ مالی مورد 
نیاز آن سازمان را باید یک اشتباه راهبردی دیگر این 
دولت دانست. دکتر روحانی تاکید کرد که جمهوری 
اسالمی ایران به منظور همکاری با تمامی کشورهای 
جهان برای دستیابی به واکســن و درمان قطعی 
ویروس کووید- 19  اعالم آمادگی کرده و از هرگونه 

درخواست همکاری استقبال می کند

دژپسند:
بازارهای صادراتی از دست برود، 

به آسانی قابل احیاء نخواهد بود
وزیر اقتصاد اظهار داشــت: به عنــوان مثال ما در 
خصوص مالیات، ناچاریم بطور مداوم پیشــنهاد 
امهال، برای ســتاد ملی مبارزه با کرونا و شورای 
هماهنگی اقتصاد کشور ببریم، چون بخوبی واقفیم 
که بسیاری از فعالیت های اقتصادی، بخاطر کرونا با 
مشکالت زیادی مواجه هستند. به گزارش ایلنا و به 
نقل از وزارت اقتصاد، دکتر دژپسند طی سخنانی در 
این جلسه پس از استماع گزارش ارائه شده از سوی 
اعضای ستاد مقابله با بیماری کرونای استان اصفهان 
در خصوص عملکرد، موانع و مشکالت این ستاد 
اظهار داشت: برخی موارد مطرح شده توسط اعضای 
ستاد، در خصوص موانع کسب و کار، از طریق هیات 
واگذاری قابل حل است و برخی از موارد دیگر نیز از 
طریق وزارت اقتصاد، قابل پیشنهاد جهت بررسی و 

رسیدگی در هیات دولت است.
وی افزود: در عین حال، برخی موارد و مشکالت در 
سطح استان اصفهان و نیز سراسر کشور، اقتضای 

شرایط تحمیلی ناشی از بروز بیماری کرونا است.
وزیر اقتصاد گفت: به عنوان مثال ما در خصوص 
مالیات، ناچاریم بطور مداوم پیشنهاد امهال، برای 
ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصاد 
کشــور ببریم، چون بخوبی واقفیم که بسیاری از 
فعالیت های اقتصادی، بخاطر کرونا با مشکالت 

زیادی مواجه هستند.
دژپســند ادامه داد: در برخی مــوارد دیگر مثل 
تســهیالت بانکی نیز، به فرمولی رسیده ایم که 
حداقل 50 درصد سپرده های استانی، صرف ارائه 
تسهیالت در همان استان شود و خوشبختانه بانک 

مرکزی هم این موضوع را بخشنامه کرده است.
وزیر اقتصاد در خصوص صادرات نیز با بیان اینکه 
گــزارش وی در خصوص صــادرات محصوالت 
پزشکی کشور در حوزه کرونا، در هیات دولت مورد 
توجه و تقدیر رییس جمهور قرار گرفته است، گفت: 
در بحث صادرات، به دلیل برخی آثار جبران ناپذیر 
آن، خیلی نمی توان محدودیت اعمال کرد، چون 
به خوبی می دانیم، اگر بازارهای صادراتی کشور 
از دست برود، به آسانی قابل احیاء و جبران نیست.

 دژپســند در بخش دیگری از ســخنان خود، در 
خصوص سیاســت های وارداتی این وزارتخانه نیز 
گفت: گمرک جمهوری اسالمی به دو دلیل، واردات 
را تسهیل می کند؛ یکی اینکه 85 درصد واردات ما 
کاالهای واسطه ای، سرمایه ای و کاالهای اساسی 
است و بدون آن، بنگاه های تولیدی کشور آسیب 
می بینند و دیگر اینکه در بخش کاالهای اساسی نیز 
اگر دیر بجنبیم، ممکن است با کمبود مواجه شویم.

وی با بیان اینکه اقتصاد استان اصفهان به شدت متاثر از 
گردشگری است، آسیب دیدن این صنعت در ایام کرونا 
را موجب کسادی بسیاری از کسب و کار های مرتبط با 
صنعت مذکور در استان، عنوان و ابراز امیدواری کرد، با 
پرداخت سهمیه کسب و کارهای آسیب دیده اصفهان 
از محل ۷5 هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب دولت، 

مشکالت آنها هر چه سریع تر سامان یابد.

اخبار

مجلس دهم در آخرین روزهای کاری خود با کلیات الیحه حذف چهار صفر 
از پول ملی موافق کرد. مدتی است که طرح اصالح نظام پولی کشور در قالب 
حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در 
اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته بود و حاال مجلس 

هم با کلیات این الیحه موافقت کرد.
کلیات الیحه حذف چهار صفر از پول ملی تصویب شد. صبح امروز بررسی 
»الیحه اصالح قانون پولی و بانکی کشور« در دستور کار جلسه علنی مجلس 

شورای اسالمی قرار داشت؛ درنهایت کلیات این الیحه بعد از صحبت های 
رئیس کل بانک مرکزی و اعالم نظر کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد 
و نمایندگان مجلس بعد از تصویب کلیات وارد بررسی جزییات این الیحه 
شدند. چند ماه پس از آغاز به کار دولت دوازدهم، عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی اعالم کرد که بحث حذف صفر از پول ملی را در قالب یک 
الیحه دنبال می کند و در صورت دریافت موافقت های الزم از سوی دولت و 
مجلس می توان انتظار داشت که این طرح طوالنی سرانجام به مرحله اجرا 

برسد. تا اینکه بحث های از فروردین سال گذشته داغ شد و طرح اصالح نظام 
پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد 
پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت 

قرار گرفت.
براســاس این طرح واحد پولی ملی جدید تحت عنوان "تومان" تعریف 
می شود که هر "تومان" معادل ده هزار )10000( ریال فعلی و یکصد )100( 

"ریال جدید" خواهد بود.

موافقت مجلس با کلیات الیحه حذف چهار صفر از پول ملی
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علی ربیعی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره 
موضوعاتی همچون کسری بودجه، احتمال بازگشایی 
مدارس، وضعیت تمدید اجاره نامه های مســتاجران و 
بازار بورس سخن گفت. علی ربیعی، سخنگوی دولت 
در این نشست خبری با اشاره به رفتار مردم در خصوص 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی اظهــار کرد: 83 درصد 
ایرانیان پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده اند و سهم 
پایتخت نشــین ها در این همراهی ۶3 درصد است که 

نشان می دهد همراهی سالمت محورانه داشته اند.
وی با بیان این که یکی از برنامه های دولت گسترش 
برنامه های اجتماعی و ایجاد زمینه مشارکت مردم در 
خیر جمعی است، عنوان کرد: خوشبختانه ترتیبی اتخاذ 
شده که در 13، 1۴ کمیته استانی ستاد کرونا نماینده 

سمن ها حضور دارند و مشارکت می کنند.
ربیعی عنوان کرد: تعداد تشــکل های ثبت شــده در 
وزارت کشور به 2831 تشکل رسیده و در حوزه هدف 
بهزیســتی در مجموع 9800 خیریه و ســمن ثبت 
داریم که بیش از 5 هزار سمن از سال 92 تاکنون ثبت 
شده اند. یعنی ۶0 درصد سمن های حوزه بهزیستی در 
همین دولت ثبت شده است. وی افزود: این سیاست 
دولت بوده و امیدواریم بتوانیم در مدت زمان باقیمانده 
موانع پیش روی فعالیت های مدنی در قالب خیریه ها را 
برداریم. سخنگوی دولت: امروز در مقابله با کرونا نیازمند 
یکسری رفتارهای جدید هستیم. ما باید بتوانیم سالمت 
روح و جسم را با هم حفظ کنیم. وی همچنین گفت: در 
دنیا تاب آوری برای حفظ اقتصاد، تاب آوری محدودی 
است حتی در اقتصادهای مدعی. ما هوشمندانه عمل 
کردیم و اگر بتوانیم باالی90 درصد رفتار سالمت محور 
داشته باشیم، هم حفظ جان کردیم و هم حفظ اقتصاد.

وی اظهار کــرد: همه ما مطلع هســتیم که وضعیت 
مزدبگیران، ســخت شــده اســت. جامعه کارگری 
با وجود همه ســختی ها مســئوالنه ایســتاده است. 
خوشــحال هســتیم که اعــالم کنیــم غربالگری 
خوبی صــورت گرفت و تولیــد ما در جریان اســت. 
ســخنگوی دولت بیــان کــرد: اتفــاق عظیمی هم 
در حــوزه آموزش افتاده اســت که متاســفانه کمتر 

دیده شد. طرح شــاد با تمام ســختی ها و اشکاالتی 
 که به طور طبیعــی در ابتدای کار دارد، طرح بســیار 

خوبی است.
مجموعه های ورزشی بزرگ فعال تعطیل هستند

ربیعی گفت: در جلسه ســتاد ملی کرونا 132 شهر به 
عنوان شهر کم خطر )وضعیت ســفید( اعالم شد، اما 
این شرایط ثابت نیست و تغییر خواهد کرد؛ دولت دائما 
در حال رصد، بررسی و ارزیابی است و طبقه ها را به روز 
می کند در این شهرها مساجد بازگشایی شدند و نماز 
جماعات و جمعه با حفظ پروتکل های بهداشتی اقامه 
می شود. ربیعی بیان کرد: در این 132 شهر فقط مشاغل 
پرریسک تعطیل هستند و بقیه مشاغل می توانند در 
این شــهرها فعالیت خود را ادامه دهند؛ حتی اصناف 
پرریسک مانند مجموعه های ورزشی بزرگ فعال تعطیل 
هستند ولی مجموعه های ورزشی که جمعیت کم در 
آنها تردد دارد و انفرادی هستند با حفظ پروتکل های 

بهداشتی می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری گفت: قرار 
بود مدارس این شهرها روز 20 اردیبهشت بازگشایی 
شوند، اما رئیس جمهوری برای ایجاد اطمینان نهایی 
از این که همه پروتکل های بهداشتی مراعات می شود، 
این تاریخ را به تعویق انداخت و به 2۷ موکول شد و سه 
وزارتخانه بهداشت کشور و آمورزش و پرورش موظف 
شدند این موضوع را بررسی کنند و باز هم در جلسه آتی 

شرایط را مجدد بررسی می کنیم. 

هیچ کشــوری حق دخالت میان ایران و 
ونزوئال را ندارد

دســتیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور در پاسخ 
به پرسشی مبنی بر انتشار برخی خبرها مبنی بر ارائه 
خدمات مهندسی از ســوی ایران به ونزوئال و دریافت 
شــمش طال در ازای این خدمات گفت: روابط ایران و 
ونزوئال یک رابطه قانونی بوده و بر مبنای توافق دو دولت 

شکل گرفته است و به هیچ کشور ثالثی ارتباط ندارد.
وی افزود: کشورهای ثالث و به ویژه آمریکا روی این خبر 
فضاسازی رسانه ای ایجاد می کنند، اما باید بدانند که نه 

آمریکا و نه هیچ کشور ثالثی حق دخالت در تعامالت 
دوجانبه  ایران و ونزوئال را ندارد. ربیعی در ادامه اظهار 
داشــت: تفاهم و تعامل میان ایران و ونزوئال برمبنای 
اصول حقوق بین الملل شکل گرفته و به سایر کشور ها 
ارتباط ندارد، ما دو دولت هستیم که تعامل و همکاری 

متقابل داریم.
 رویکرد ملی دولت حمایت از بازار بورس

وی درباره بازار بورس و استقبال مردم نیز اظهار کرد: 
از همکارانم در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و ســایر 
ســازمان ها خواهش می کنم که این موضــوع را در 
کنفرانس ها بیشتر توضیح دهند اما من به نوبه خودم 
توضیحاتی در این خصوص خواهم داد؛ بازار سرمایه 
یکی از بازارهای مالی کشور است و قطعاً نقش اساسی 
در رشد اقتصادی دارد ما در این شرایط یا باید از بانک 
برداشت کنیم یا تسهیل تامین مالی بنگاه هایمان را از 

راه بورس به دست بیاوریم.
ربیعی ادامه داد: این روش، روشــی است که موجب 
می شــود که تورم جدید ایجاد نشود و باعث  می شود 
نقدینگی قابل کنترل باشــد؛ بنابراین مــن از همه 
صاحب نظران این حوزه خواهش میکنم کمک کنند که 
این روش درست رونق پیدا کند. وی افزود: این موضوع را 
فراموش نکنیم که این اتفاق، یک اتفاق میمون و مبارک 
اســت که موجب بهبود راهبردی شرکت ها شده و در 

نهایت موجب رفاه اجتماعی می شود.
وی با بیان اینکه رویکرد ملی دولــت حمایت از بازار 
بورس اســت، گفت: دولت کمک خواهد کرد که این 
بازار رونق خود را داشته باشد. البته بدیهی است در هر 
بازاری تعیین کننده قیمت، میزان عرضه و تقاضاست. 
افزایش تقاضا یکی از عوامل رشــد قیمــت برخی از 
این سهام ها بوده اســت؛ اما در کنار این موارد، بهبود 
وضعیت سودآوری برخی از شــرکت های بورسی به 

ویژه شرکت های صادرات محور قابل توجه بوده است.
سخنگوی دولت خاطرنشــان  کرد: انتظارات مثبت 
سرمایه گذاران در مورد سودآوری شرکت های بورسی 
نیز عامل مهمی در افزایش قیمت برخی سهام ها بوده 
است. وی افزود: ما ضمن تاکید مجدد بر حمایت کمی و 

کیفی دولت از بازار سرمایه این نکته را هم ذکر می کنیم 
که در هر صورت باید مدیریت مناسب ریسک، دانش و 
بررسی کافی نسبت به سودآوری مدنظر قرار بگیرد اما 
در هر حال دولت از توسعه کمی و کیفی حمایت خود را 

انجام داده است و خواهد داد.
وی اضافه کرد: طبق گزارش بانک مرکزی تورم انتظاری 
ما کاهنده است و به نظر می رسد ارزش جایگزینی در 
رشــد بورس موثر بوده و عزم دولت به واگذاری های 

بیشتر نیز در خصوص تاثیر داشته است.
کسری بودجه ایران چقدر است؟

ربیعی در بخش دیگری از این نشســت درخصوص 
نگرانی از کســری بودجه و تمهیدات دولت در این 
راستا گفت: رکود جهانی ناشــی از کرونا از یک سو 
و کاهش تقاضای انــرژی در بازارهــای بین المللی 
از ســوی دیگر فروش نفت و فرآورده هــای نفتی را 
دچار مشــکل کرده اســت، اما در خصوص میزان 
احتمالی کســری بودجه من عددهایی مانند 2۴0 
 هزار میلیــارد تومان را دیدم که اغراق آمیز اســت و 

صحت ندارد.
وی ادامه داد: مــا در بودجه منابعی کــه از این محل 
پیش بینی کرده بودیم کمتر از 50 هزار میلیارد تومان 

است اما برای جبران نیز تمهیداتی اندیشیده ایم.
سخنگوی دولت ادامه داد: صرفه جویی در هزینه ها، 
انتشار اوراق، اجرای عملیات بازار باز، فروش سهام، 
فروش اموال مازاد، مولدسازی و بهره وری بخش هایی 
که در اختیار دولت اســت، راه هایی هستند که ما 
تالش می کنیــم از طریق آن ها کســری بودجه را 

تامین کنیم.
وی با اشاره به اینکه دولت در نظر دارد مشاغل پایین 
دســتی را تقویت کند، تصریح کرد: در سال پیش رو 
پروژه های عمرانی را دنبال خواهیم کرد و عالوه بر آن 

بر لزوم تقویت اشتغال های پایین دستی تاکید داریم.
ربیعی در پایان خاطرنشان کرد: درخصوص میزان و 
عدد اخذ مالیات هم وزارت اقتصاد و دارایی با سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی به تفاهم رسیده است و ما از این 

جهت نگرانی نداریم.

ربیعی  مطرح کرد:

کسری بودجه دولت کمتر از ۵۰ هزار میلیارد 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۱۵ اردیبهشت به ۶ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید
 روز دوشنبه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید،  در معامالت بازار آزاد تهران به ۶ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶ میلیون 

و ۳۸۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۸۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۰۵ دالر و 
۴۴ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۶۴۵ هزار و ۲۲۵ تومان است.

یک مقام مسئول در صنعت خودروســازی، از نهایی 
شــدن فرمول جدید قیمت گذاری خودرو خبر داد و 
گفت: قیمت تمام شده به عالوه حداکثر 5 درصد سود 
تولیدکننده)منوط به بهره وری۷0درصدی(، نرخ نهایی 
هر خودرو اســت. یک مقام مسئول در صنعت خودرو 
درگفتگو با مهر با تشریح جزئیات جلسه ستاد تنظیم 
بازار در مورد شــیوه قیمت گذاری خــودرو گفت: در 
جلسه امروز ستادتنظیم بازار، سازمان حمایت با شورای 
رقابت برای تعیین فرمول جدید قیمت گذاری خودرو، 
توافق کردند که بر این اساس، قیمت مصرف کننده هر 
خودرو با توجه به فرمول »قیمت تمام شــده به عالوه 

حداکثر 5 درصد سود تولیدکننده« محاسبه خواهد 
شد؛ اما لحاظ کردن ســود حداکثری منوط به رعایت 
بهره وری ۷0 درصدی در خطوط تولید خودرو است. 
وی افزود: در واقع، در گذشــته نیز شــورای رقابت بر 
اساس فرمولی مشخص که متشــکل از فاکتورهایی 

همچون میزان ارزبری و نرخ ارز، نرخ تورم اعالمی بانک 
مرکزی، هزینه های دستمزد و مواد اولیه و نهاده های 
تولید بود، نسبت به تعیین قیمت تمام شده خودروها 
اقدام می کرد که هم اکنون نیز، این فرمول به شــکلی 
است که قیمت مصرف کننده شامل قیمت تمام شده 

بر اساس محاسبات شورای رقابت و سازمان حمایت 
به عالوه حداکثر 5 درصد ســود تولیدکننده اســت. 
به گفته این مقام مسئول، تنها خودروسازانی سود 5 
درصدی را دریافت خواهند کرد که بهره وری خط تولید 
خودروی مربوطه آنها، ۷0 درصد باشد و به تناسب آن، 
اگر بهره وری کاهش یابد، سود تولیدکننده نیز تقلیل 

خواهد یافت.
وی افزود: شــش عامل تیراژ خودرو، ارتقای کیفیت، 
کاهش تعهدات مشتری، داخلی سازی و حمایت از قطعه 
سازان هر ماه باید در گزارشی از سوی خودروسازان به 

ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

سازمان حمایت و شورای رقابت توافق کردند

فرمول جدید نرخ گذاری خودرو
نرخ تمام شده به عالوه حداکثر ۵ درصدسود
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بسته شدن مرزها مرزنشینان را در شرایط بدی قرار داده است
علی ساری، نماینده مجلس

در بحران کرونا تمام مشاغل و کسب و کارها آسیب دیده اند. شاید درجه تحمیل خسارت به همه کسب و کارها یکسان نباشد اما کسب و کاری وجود ندارد که از این بحران در امان مانده باشد. در مناطق مرزنشین به دلیل اینکه صادرات 
و واردات انجام می شود و کارگران دراین مناطق با حمل بار و کوله بری زندگی خود را می گذرانند بیکار شده اند و با بسته شدن مرزها زندگی سختی را تجربه می کنند. جمعیت بسیاری در مناطق مرزنشین کشور زندگی می کنند 
که دولت می بایست باپیش بینی بسته شدن مرزها تسهیالتی را برای این قشر اختصاص می داد.  به هر ترتیب مرزنشینان به ویژه کارگران مرزنشین یا کارگران مهاجری که بعضا به صورت فصلی برای کار به مرزها می روند دچار 
مشکالت ویژه  شده اند. تا زمان گذر از بحران و بازگشت به شرایط عادی این افراد باید مورد حمایت قرار گیرند. این حمایت ها ممکن است کم باشد، اما شرایط ویژه است و باید دست به دست هم بدهیم تا بحران را پشت سر بگذاریم.

با وجود از ســرگیری پرواز پنج شــرکت هواپیمایی از 
فرودگاه مهرآباد که می تواند نشانه ای از افزایش تقاضای 
سفر هوایی باشد، قیمت بلیت هواپیما همچنان در کف 
نرخ به فروش می رسد. پنج شرکت هواپیمایی زاگرس، 
ساها، سپهران، وارش و فالی پرشیا که پروازهای خود 
از مهرآباد را به دلیل کمبود مسافر از حدود دو ماه پیش 
تعلیق کــرده بودند به مهرآباد بازگشــته اند اما خبری 
از تقاضای همیشگی سفر نیســت.بهمن سال گذشته 
آخرین ماهی بود که قیمت بلیت هواپیما در سقف قیمت 
ها به فروش رفت و کمبود صندلی پرواز در مقابل افزایش 
تقاضا، قیمت بلیت را به مرز یک میلیون تومان نزدیک 
کرد.اما شیوع ویروس کرونا و کاهش ٧٠ تا ٩٠ درصدی 
سفرهای داخلی بازار گران بلیت هواپیما را ارزان و نرخ ها 

را به کف قیمت ها رساند.
تا آنجا که از اسفند سال گذشــته تا امروز دوشنبه ١٥ 
اردیبهشت بلیت هواپیما در اکثر مسیرهای پرتقاضا در 
کف قیمت باقی مانده و حتی در برخی مسیرها زیر نرخ 
مصوب به فروش می رسد.نرخ بلیت شرکت هواپیمایی 
ایرتور عصر امروز برای مسیر تهران به مشهد مبلغ ٢٤٩ 
هزار تومان اســت و مســافران برای بازگشت از مشهد 

به تهران می توانند با حدود همین نرخ از پنج شــرکت 
هواپیمایی بلیت تهیه کنند.در مسیر پرتقاضای تهران- 
بندرعباس نیز که معموال در این فصل سال قیمت بلیت 
به یک میلیون تومان می رسید نیز نرخ ها بین ١٩٠ تا 
٢۶٠ هزار تومان بسته به کالس و ساعت پروازی به فروش 
می رسد.مسافران شرکت هواپیمایی کاسپین نیز امروز 
می توانند با مبلغ بلیت ٢٢۶ هزار تومان تهران را به سمت 
شیراز ترک کنند و همین امروز سه شرکت هواپیمایی 
دیگر بلیت شیراز را از مبدا تهران تا نرخ های ٣٠٠ هزار 
تومان ، بسته به کالس پروازی به فروش می رسانند.قیمت 
بلیت هواپیما در مسیرهای تهران به مقصد اصفهان،قشم، 
چابهار،کرمانشاه،آبادان و اهواز نیز در همین حدود و تا 

سقف قیمتی ٣٠٠ هزار تومان به فروش می رسد.
فرودگاه مهرآباد ٢۸ اسفند ماه ســال گذشته از توقف 
خدمات دهی قدیمی ترین ترمینال خود و انتقال پروازهای 
ترمینال یک به ترمینال دو خبر داد، اما ده روز پیش اعالم 
کرد به دلیل افزایش پروازها در مهرآباد و به جهت حفظ 
فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از ازدحام در ســایر 
ترمینال های این فرودگاه، مجددا پروازهای شرکت های 

هواپیمایی از این ترمینال از سر گرفته می شود.

تعداد مشترکین پهن باند سیار در ایران ظرف مدت 
۶ سال از ٣٠٠هزار کاربر به عدد نزدیک به ۶٩ میلیون 
کاربر فعال رسیده اســت. وضعیت اینترنت در ایران 
همیشه با حواشــی زیادی همراه اســت. از کیفیت 
اینترنت ثابت که قبل از رونمایی از تکنولوژی جدید 
VDSL تعریف آنچنانی نداشت تا کیفیت اینترنت 
سیار که با شیوع کرونا و اشباع ظرفیت شبکه موبایل با 
اختالل مواجه و بحث آزادسازی فرکانس ٧٠٠-۸٠٠ 
مطرح شد. باند فرکانسی که به گفته وزارت ارتباطات 

می تواند ظرفیت مورد نیاز تلفن همراه را تامین کند.
بحث مهم دیگری که طی این مدت بر آن تاکید شد، 
تعداد مشترکین پهن باند سیار موبایل بود. پس از دهه 
فجر سال گذشته بود که وزیر ارتباطات در توئیتر خود 
ضمن معرفی سامانه نت سنج پالس )سنجش کیفیت 
اینترنت( اعالم کرد: همه  تالش کردیم تا ٣٠٠هزار 
ایرانی متصل بــه اینترنت موبایــل را به ٧٠میلیون 
برسانیم؛ آن هم با صرف ۶سال، برای رشد کسب وکار 
و برای مردم. رشدی که در دنیا بی نظیر است. پس از 
اعالم این خبر، کاربران فضای مجازی به این مساله 
واکنش نشــان دادند و آن را خالف واقع دانســتند. 
استنادشــان هم این بود که مدیرعامل وقت رایتل، 
حدود پنج سال قبل اعالم کرده بود »تعداد مشترکان 
اپراتور سوم تلفن همراه کشــور ١.٥ میلیون است و 
براساس برنامه ریزی انجام شــده این تعداد تا پایان 

سال جاری به پنج میلیون مشترک خواهد رسید.«
حســین فالح جوشــقانی در خصوص تناقضی که 

در این خصوص به چشــم می خورد گفت: مشترک 
یک تعریــف دارد و مشــترک فعال تعریــف دیگر. 
مشترک فعال مشترکی اســت که به مدت سه ماه 
از آخرین زمانی که قرار اســت آن را مبدا قرار بدهیم 
مکالمه، اینترنت و ارســال پیامک انجام داده باشد. 
تعداد سیم کارت در دست مردم زیاد است، اما فعال 
بودن یا نبودن آن اهمیــت دارد. رئیس رگوالتوری 
افزود: وزیر ارتباطات در توییتی که منتشــر شــد، 
درباره شش سال گذشــته صحبت کردند که در آن 
زمان شــبکه رایتل ٢٠٠-٣٠٠هزار مشترک فعال 
داشــت و همگی دارای اینترنت ٣G بودند. ســال 
٩٣پروانه های نسل دوم را به نسل سوم و نسل سوم را 
به چهارم ارتقا دادیم. طی شش ماه تا یک سال جهش 
 جدی در شبکه را شــاهد بودیم که تقریبا به همین 

سال ٩٢ برمی گردد.  
معاون وزیر ارتباطات با اشــاره به این که سیم کارت 
رایتل با اضافه شدن بحث رومینگ در سال ٩٤ بیش از 
پیش مورد توجه قرار گرفت، درباره اظهارات مدیرعامل 
وقت رایتل در آبان ٩٣ و تاکید بر داشتن ١.٥ میلیون 
کاربر گفت: شــاید یک و نیم میلیون سیم کارت در 
آن زمان توزیع شــده باشــد اما تعداد کاربران فعال 
همان٣٠٠ یا حداکثر٥٠٠ هزار کاربری اســت که 
در آمار وزیر ارتباطات اعالم شــده است. االن سیم 
کارت های دارای اینترنــت ٣G و ٤G ما باالی صد 
 میلیون اســت اما تعداد مشترک های فعال ما همان

٧٠ میلیون کاربری است که اعالم کرده ایم.

هفت میلیــون نفر جمعیت 
مرزنشین در کشور داریم که 
شیوع کرونا کسب و کار آنها 
را تحت تاثیر قرار داده است. 
با شــیوع کرونا و بسته شدن 
مرزها آسیب جدی به معیشت مرزنشینان وارد شده، 
چراکه صادرات کاال یکــی از مهم ترین منابع درآمدی 
مرزنشینان است. باربران و کوله بران نیز در همین مناطق 
فعالیت داشته اند که در حال حاضر چندین ماه است که 
با وقوع کرونا بیکار شــده اند و زندگی سختی را سپری 

می کنند. 
این در حالی اســت که دولت طی هفته های گذشته 

برای ٢٣ میلیون خانوار کمــک هزینه کرونایی یک 
میلیون تومانی واریز کرده و گویا دست خالی دولت 
اجازه کمک بیشتر به مناطق مرزنشین و محروم کشور 
را نداده است. مرزنشینان به ویژه کارگران مرزنشین 
یا کارگران مهاجری که بعضــا به صورت فصلی برای 
کار به مرزها می روند دچار مشکالت عدیده شده اند 
از همین رو تا زمان گذر از بحران و بازگشت به شرایط 
عادی این افــراد باید مورد حمایت قــرار گیرند. این 
حمایت ها ممکن است کم باشــد، اما اکنون شرایط 
ویژه است و باید دست به دســت هم داد تا بحران را 
پشت سر بگذاریم. در حالی که مشخص است کرونا 
به گروه هایی ازجمله مرزنشینان بیشتر خسارت وارد 
کرده، اما تمهیداتی ویژه ای برای جبران خسارت این 
افراد اندیشیده نشده یا حمایت ها آنقدر کم است که 
عمال مشــکلی را حل نمی کند. این موضوع به ویژه 

از این نظــر اهمیت پیدا می کند کــه اغلب کارگران 
در شهر های مرزی از داشــتن بیمه محروم هستند و 
نمی توانند روی حمایت های بیمــه ای در ایام کرونا 

حساب کنند.
یاسر فیضی، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون 
ایران از جامعه ٧ میلیون نفری مرزنشینان می گوید که به 
دنبال گسترش ویروس کرونا کسب و کار آنها تحت تاثیر 
قرار گرفته اســت. او می گوید: بسته شدن مرزها باعث 
شده تا آسیب جدی به زندگی مرزنشینان و تعاونی های 
مرزنشین وارد شود و صادرات کاال که یکی از منابع مهم 
درآمدی آنها محسوب می شود، کاهش پیدا کند. فیضی با 
گالیه از تخصیص ندادن ارز ٤٢٠٠ تومانی به تعاونی های 
مرزنشــین می گوید: این مساله به کاهش فعالیت های 
مرزنشینان منجر شده است، در حالی که مرزنشینان 
در ایجاد اشتغال، حفاظت از مرزهای کشور، جلوگیری 

از مهاجرت و واردات قاچاق نقش و سهم بسزایی داشته 
و دارند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مرزنشــینان خراسان 
رضوی، مهمترین کاالهای صادراتی مرزنشینان را اقالم 
خوراکی، مواد غذایی، رب، ماکارونی، ســیب زمینی، 
مصالح ساختمانی و ســیمان عنوان کرده و می افزاید: 
این کاالها به کشــورهایی همچون هند، افغانستان و 
پاکستان صادر می شود و در مقابل برنج و روغن و چای از 
کشورهای همسایه وارد می شود. وی به تدوین نقشه راه 
توسعه صادرات کشور توسط وزارت صمت اشاره کرده 
و می گوید: با توجه به این مساله الزم است نگاه واحد و 
یکپارچه ای به مقوله صادرات به ویژه صادرات کاال با تنوع 
و ارزش افزوده بیشتر صورت گیرد و تعاونی های مرزنشین 
در استان های مرزی آمادگی همکاری با بخش خصوصی 

برای دسترسی به بازارهای هدف را دارند.

هفت میلیون مرزنشین با شیوع كرونا در آستانه بیکاری قرار گرفته اند

مشقت مرزنشینان در روزهای کرونایی
تسهیالت حمایتی دولت در بحران كرونا به باربران و كوله بران نرسید
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در حالی که مســتاجران 
با وقــوع بحــران کرونا در 
وضعیت نامشخص تمدید 
اجــاره نامه ها بــا مالکان 
هســتند و این مشــکل با 
وجود تاکید دولت حل نشده است، با گرانی اجاره بها 
نیز باید کنار بیایند. این در حالی است که متوسط 
افزایش اجاره بها تا ٣١.۶ درصد برای خانوارهای که 
اجاره خود را تمدید کردند افزایش یافته است، این 
رقم در دو سال گذشته باالترین حد رشد اجاره است. 
بررسی تازه ترین آماری که مرکز آمار ایران در رابطه 
با شــاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی 
خانوارهای شهری منتشــر کرد نشان می دهد که 
از زمستان ١٣٩۶ تا زمستان سال گذشته متوسط 
افزایش اجاره بها بیــن ١۶.۸ درصد تا ٣١.۶ درصد 
متغییر بوده است که کمترین آن مربوط به زمستان 

١٣٩۶ می شود.
براســاس این گزارش، متوســط افزایش اجاره بها 
برای خانوارهای که تمدید قرارداد داشــته اند، در 
ســال ١٣٩٧ به ١٧.٢ درصد در بهار، ٢۶.٣ درصد 
در تابســتان، ٢٥.٤ پاییز و در روندی کاهشــی به 

٢١ درصــد در زمســتان می رســد. اما در ســال 
١٣٩۸ اجاره بها افزایشــی بــوده و از ٢٧ درصد در 
بهار بــه ٢٧.١ تابســتان، ٣١.٢ درصــد پاییز و در 
نهایتا ٣١.۶ درصد در زمســتان می رسد. همچنین 
بررســی وضعیت اجاره بها واحدهای مسکونی در 
مناطق شــهری بیانگر آن اســت که در زمستان 
سال گذشته شــاخص قیمت به ١۶٩.٣ رسیده که 
 نسبت به فصل مشابه ســال قبل ٤ درصد افزایش 

یافته است.

وضعیت اجاره در استان ها
در زمستان گذشــته این فصل بیشترین نرخ تورم 
فصلی به اســتان ســمنان با ٧.٧ درصد افزایش و 
کمترین آن به استان آذربایجان غربی با ٠.۶ درصد 
افزایش اختصاص دارد. درصد تغییرات شــاخص 
قیمت اجاره بها نسبت به فصل مشــابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه(، ٢٢.٩ درصد است که نسبت به 
پاییز ١٣٩۸)٢١.۶ درصد(، ١.٣ واحد درصد افزایش 
دارد.اما بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
استان لرســتان با ٣٥.٧ درصد افزایش و کمترین 
آن مربوط به اســتان آذربایجان غربی با ٩.٤ درصد 
افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان لرستان 
به طور متوسط ١٢.۸ درصد بیشتر از میانگین کل 
کشور و خانوارهای اســتان آذربایجان غربی  ١٣.٥  

درصد کمتر از میانگین کل کشــور در بخش اجاره 
بها هزینه کرده اند.

در همین زمینــه نایب رئیس اتحادیه مشــاوران 
امالک با تاکید بر اینکه نــرخ اجاره بها همواره تابع 
قیمت مســکن است گفت:رشــد نرخ اجاره بها در 
سال ٩٩ از میزان رشــد قیمت مسکن بیشتر شده 
و جلوتر خواهد بود.حســام عقبایی در پاسخ به این 
سئوال که هنوز چند ماه به آغاز فصل نقل و انتقاالت 
مسکن و فصل اجاره مسکن زمان باقیست اما از بازار 
مسکن خبر می رسد که نرخ اجاره بها افزایش یافته 
آیا دلیل خاصی در رشد نرخ اجاره بهای مسکن در 
فصل زمستان وجود دارد گفت:نگرانی مستاجران 
از رشد نرخ اجاره بها باعث شد تا این روزها تمدید 
قرارداد قبل از سررسید زمان افزایش یافته است.اما 
موضوعی که یک سال و یا دو سال است بیشتر نمود 
پیدا کرده است این است که دیگر فصل جابجایی ها 

مثل گذشته فقط محدود به فصل تابستان نیست.
وی ادامه داد:این روزها مســتاجران برای اینکه به 
رشــد نرخ اجاره بها برخورد نکنند اقدام به تمدید 
قراردادهای خود با مالکان می کنند بنابراین پیش 
بینی مســتاجران از افزایش نرخ اجاره بها در سال 
٩٩ باعث شده تا میزان تمدید قراردادها با مالکان 
افزایش یابد. عقبایی تاکید کرد:اجاره بهای مسکن 
تابع قیمت مسکن است اما موضوعی که باید به آن 

اذعان کرد این است که قیمت مسکن در سال آینده 
اگر زیر نرخ تورم عمومی رشــد کند نرخ اجاره بها 

بیشتر از رشد قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.
نایب رئیــس اتحادیه مشــاوران امــالک تصریح 
کرد:تغییرات و رشــد نرخ اجاره بهای مسکن تنها 
تابع قیمت مسکن نمی تواند باشد چرا که در اجاره 
بها عوامل برونی مثل قیمت ســوخت، کاال، دالر و 
حمل و نقل تاثیرگذار خواهد بود. یعنی یک موجر با 
این عنوان که قیمت گوشت نسبت به سال گذشته 
٢٠ هزار تومان گران شده پس باید نرخ اجاره بها نیز 
به نسبت رشد کاالها افزایش یابد حتی اگر قیمت 
مسکن رشد نکرده باشد. وی ادامه داد: اغلب مالکان 
و موجران از محل دریافت اجاره بها کسب درآمد می 
کنند به همین منظور وقتی نرخ کاالها افزایش می 
یابد آنها نیز با مقایسه این شاخص ها تالش می کنند 
مســتاجران را ترغیب کنند که نرخ اجاره بها باید 
افزایش یابد.عقبایی در پاسخ به این سئوال که نظام 
اجاره داری حرفه ای تا چه حد می تواند به اجاره بها 
کمک کند خاطر نشان کرد:دولت باید عرضه مسکن 
را در بازار به گونه ای افزایش دهد که از تقاضا عقب 
نماند. پس یکی از شاخص هایی که می تواند اجاره 
بها را کنترل کند نظام اجاره داری حرفه ای اســت 
که سالهاست به آن تاکید می شود اما توجهی به آن 

صورت نمی گیرد.

اجاره خانه 31 درصد گران شد

مستاجران تحت فشار مضاعف افزایش اجاره بها

صندوق ودیعه مسکن به موجران سود پرداخت کند
حمیدرضا چراغی، کارشناس بازار مسکن

بازار مسکن و اجاره بها به عوامل بسیاری برای نوسانات و تغییرات بستگی دارد. از سال گذشته تاکنون دالیل بسیاری بر این بازار و رشد قیمتهای آن تاثیر داشته که موجب شد تا میزان معامالت در بازار مسکن کاهش 
بسیاری را تجربه کند. ناتوانی در تحقق مالیات ستانی از خانه های خالی هم موجب شده تا قیمت مسکن و بخصوص اجاره بها افزایش داشته باشد. این واحدها باید به بازار عرضه شوند و تقاضا را پاسخگو باشند. اجرای 
دقیق این مالیات بستگی به این دارد که سامانه امالک و اسکان آماده شود؛ در حال حاضر سامانه فقط رونمایی شــده و اطالعاتی ندارد. اگر بتوانند اطالعات را در سامانه بارگذاری کنند و از آن خروجی بگیرند احتمال 
اجرایی دارد، ولی هنوز اقدامی انجام نشده است. باید نرخ های مالیاتی در این حوزه مؤثرتر شود و جذابیت داشته باشد تا فرد خانه را خالی نگه ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کالن باید باثبات تر و قابل پیش بینی باشد 
تا افرادی که به سمت ســرمایه گذاری ملک می روند توان تصمیم گیری داشته باشند. در حال حاضر شرایط بازار مسکن و اقتصاد کالن چندان امیدبخش نیســت و از آن طرف، بازارهای دیگر هم سود بیشتری و هم 
نقدشوندگی باالتری دارند. از طرفی دیگر باید طرح راه اندازی صندوق ودیعه مسکن اجرایی شود. البته این پیشنهاد که در گذشته نیز ارائه شده بود اما در حال حاضر امکان اجرایی بیشتر و به صرفه تری برای وضعیت 
فعلی بازار مسکن دارد. در حال حاضر تنها بازاری که سود خوبی پرداخت می کند، بازار سرمایه است بنابراین می توان صندوقی نیز در بازار سرمایه و با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی کرد 
که ودیعه های مسکن را مالکان و موجران جمع آوری کرده و با استفاده از این آورده ها، به موجران سود پرداخت کند با این شرط که مالک حق ندارد طی یک سال به این ودیعه دست اندازی کند و می بایست با اجاره 

بهای کمتری، واحد مسکونی را واگذاری کند.
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درحالی که عالوه بر بــاال رفتن نرخ ارز و کمبود 
جهانی این کاال به دلیل کرونا، مشــکالت ثبت 
سفارش و واردات منجر به افزایش قیمت گوشی 
شده، به گفته یک فعال بازار موبایل، درصورتی 
که این مشکالت برطرف شــود، حداکثر ظرف 
 یــک هفته قیمــت کاال بــه روال مشــخصی 

برمی گردد. 
شــیوع کرونا در جهان تبعات زیادی داشته و از 
جمله اینکه تولیدکنندگان گوشــی در بسیاری 
از کشــورها با سلســله تعطیلی مواجه شدند و 
این موضوع ساخت گوشی و قطعات را با مشکل 
مواجه کرد. از طرفی در ایران نیز اگرچه همواره 
در سال های اخیر در ماه اســفند با رشد فروش 
گوشــی مواجه بود، اما سال گذشــته، با وجود 
افزایش نرخ ارز و مشــکالت مربــوط به کرونا، 
برخالف رویه ســابق، رکــود تورمــی در بازار 
گوشی ایجاد شــد.بدین ترتیب قیمت اجناس 
این بــازار باالرفته و با کاهش شــدید ٣٠ تا٤٠ 
درصــدی در تقاضا مواجه و افــق کوتاه مدت و 
میان مدت بــرای واردکننــدگان موبایل تیره 
شد. اکنون بعد از بازگشــایی واحدهای صنفی 
کم خطر، فعاالن این حوزه با چالش های جدید 
مواجه شــدند. از طرفی ادامــه تعطیلی مراکز 
آموزشی و به تبع آن تمرکز بر آموزش آنالین در 
دانشگاه ها و استفاده از اپلیکیشن های آموزشی 
 توسط دانش آموزان، تقاضای موبایل را در بازار

 افزایش داده است.
از طرف دیگر مجمــوع عواملی همچون کمبود 
جهانی کاال به دلیل کرونا، باال رفتن نرخ ارز، بسته 
شــدن مرزها و محدودیت های ترانزیتی برای 
واردات کاال منجر به ایجاد عــدم اطمینان بازار 
برای تامین محصوالت در آینده شــده و عوامل 
تعادل بین عرضه و تقاضــا را بر هم زده و قیمت 
گوشی را افزایش داده اســت. واردکنندگان نیز 
عنوان کردند با ادامه مشــکالت در زمینه ثبت 
ســفارش و تخصیص ارز، با افزایش بیش از ٣٠ 

درصدی قیمت ها مواجه خواهیم شد.
در ایــن راســتا احســان علوی نســب، فعال 
بــازار موبایل اظهــار کــرد: ترخیص هایی که 
واردکنندگان موبایل انجــام دادند و کاالیی که 

وارد کردند، عمدتا مربوط به سال گذشته بوده  
اســت. در حالی که با توجه به کرونا و تعطیلی  
گمرک و مشکالتی که وجود داشت و عدم ورود 
کاال از کشــورهای مبدا به دلیل مردود شــدن 
پروازها، حجم گوشــی هایی که در ســال ٩٩ 
ترخیص شده، بسیار محدود است. وی ادامه داد: 
پس از انجام واردات کاال و و اظهار آن در گمرک، 
نرخ کاال مشخص اســت، از طرفی خرید ارز هم 
که از طریق سامانه نیما انجام می شود، به ریال 

مشخص است.
 ســازمان حمایت یک جدول دارد و مطابق آن 
نرخ فــروش واردکننده را مشــخص می کند. 
بنابراین بــاال رفتــن قیمت گوشــی ربطی به 
واردکننــده ندارد. چون واردکننــدگان در این 
مدت نتوانســتند جنس زیــادی وارد کنند و 
از طرفی مبنای نرخ فروششــان هم مشــخص 
 اســت و خــارج از آن نمی تواننــد هزینــه ای 

دریافت کنند.
این فعال بازار موبایل با اشاره به افزایش قیمت 
گوشی بیان کرد: قیمت گوشــی متاثر از چند 
پارامتر اســت که در این مدت این پارامترها با 
مشکل روبه رو و باعث شــده ورود کاال و عرضه 
موبایل کم شود. ممکن اســت واردکننده قبال 
ســود کمتری می گرفته و طی ایــن زمانی که 
عرضه کاال کم شده، حداکثر سود ١٥ درصدی 
که ســازمان حمایت تعیین کــرده را دریافت 
می کند تا بتواند ضرر این مدت را جبران کند و 

کارش کامال قانونی است.
علوی نســب با بیان اینکه اگر عرضــه به حالت 
طبیعــی برگردد، بــازار هم به حالــت طبیعی 
برمی گردد، گفت: بانک مرکزی و وزارت صمت 
بایــد همکاری کننــد و اجازه تخصیــص ارز و 
ثبت ســفارش بدهند و واردکننــده بتواند کاال 
بیاورد. مورد دیگر که از دســت ما خارج است، 
پروازهای واردات کاالست که از کشورهای مبدا 
به ایران متوقف شــده و البته شــنیده شده که 
این مشــکل در چند روز آینده حل می شود. به 
محض اینکه این مشــکالت حل شود، حداکثر 
 ظرف یــک هفته قیمت کاال به روال مشــخص

 برمی گردد.

بلیتهواپیماهمچناندرکفقیمتبهفروشمیرسد

بازاردرانتظارکاهشقیمتگوشی

معاون وزیر ارتباطات:

۶۹میلیونمشترکپهنباندسیاردرایران
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نظارت پلیس بر كسب و كار های اینترنتی
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت گفت: نظارت پلیس بر کسب و 
کار های اینترنتی و مشاغل فضای مجازی ضروری است. سرهنگ نادر مرادی معاون 
نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت با اشاره به اینکه روز گذشته نشست 
تخصصی پیرامون بررسی آخرین وضعیت کسب و کار های اینترنتی و مشاغل در 
فضای مجازی در دفتر معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران 
بزرگ برگزار شد، گفت: در این جلسه رئیس اتاق اصناف تهران، معاون فناوری سازمان 
صنعت و معدن استان تهران و مسئول اتحادیه کسب و کار های اینترنتی برای تصمیم 
گیری یکسان و تبادل نظر حضور داشــتند. معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس 
پایتخت توضیح داد: ارتباطات و گفت وگو های بشری در جامعه کنونی در حال گذر 
با سرعت فراوانی به سمت و سوی اطالعاتی و الکترونیکی شدن است و در این میان 
کسب و کار، کسب درآمد و اشتغال زایی خارج از موضوع نبوده و این نوع فعالیت ها نیز 
در فضای مجازی گسترش و توسعه یافته اند. این مقام انتظامی با بیان اینکه افراد به 
راحتی می توانند با استفاده از تلفن همراه و لپ تاپ و سایر ابراز های ارتباطی جمعی 
با خریدار و فروشنده بدون صرف زمانی زیاد و یا تغییر مکان ارتباط برقرار و کاالی 
مورد نیاز خود را تهیه کند، گفت: البته خرید های اینترنتی فارغ از آسیب نبوده و گاهی 
کیفیت و اعتبار کاال های عرضه شده توسط فروشنده مطابق با تقاضای خریدار نبوده و 
این امر می تواند امنیت مالی و معامالت خریداران را مورد خدشه قرار دهد. وی گفت: 
گاهی در فضای مجازی شاهد خرید و فروش کاال های غیر مجاز، قاچاق و خارج از 
استاندارد های الزم هستیم و این کاال ها با سالمت و امنیت مالی شهروندان ارتباط 
مستقیم دارد. این مقام انتظامی ابراز داشت: کسب و کار در فضای مجازی یک سری 
جرایم مانند کالهبرداری، سرقت و ... نیز به همراه داشته است که هوشیاری خریداران 
و فروشندگان و دســتگاه های نظارتی می تواند از بروز و گســترش این نوع جرایم 
جلوگیری کند. سرهنگ مرادی افزود: این مقدمه و موارد مشابه دیگر ضرورت نظارت 
پلیس را بر مشاغل و حرفه های مجازی نشان می دهد و نیاز است افرادی که تمایل به 
فعالیت شغلی در فضای مجازی دارند مجوز های الزم را از مراجع مربوط اخذ کنند. 
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ تصریح کرد: پلیس اماکن 
تهران بزرگ در حال رصد و نظارت دقیق بر فعالیت های این نوع صنوف است و با واحد 
صنفی که بدون اخذ مجوز های الزم به فعالیت شغلی می پردازند، برخورد خواهد کرد.

آتش قیمت سازی سایت های اینترنتی به جان بازار متالطم خودرو
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سایت های 
اینترنتی با درج قیمت، زمینه ی التهاب بازار خــودرو را فراهم کرده اند، گفت: از 
آنجایی که تولید خودروسازان نمی تواند نیاز بازار را تامین کند، واردات خودروهای 
دست دوم عطش بازار را از بین خواهد برد. محمدرضا منصوری با اشاره به ضرورت 
ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو، گفت: از آنجایی که ساماندهی 
بازار خودرو درگرو افزایش تولید است، دولت با به کارگیری راهکارهای مناسب تولید 
را بیشتر و عطش بازار را از بین ببرد درغیر این صورت سوداگران همانند آنچه در این 
روزها در جریان است با استفاده از ظرفیت اینترنت و قیمت سازی، به راحتی زمینه 
گرانی خودرو را رقم می زنند. نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه در حال حاضر اینترنت در دنیا به ابزاری برای فروش و راحتی مردم 
تبدیل شده درحالیکه در ایران به یکی از اهرم های سوداگران برای سوءاستفاده بدل 
شده، افزود: در شرایطی که تقاضا بسیار و عرضه کم است، قیمت ها روزبه روز افزایش 

می یابد و بازار خودرو به محلی برای سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد.

واردات خودروهای دست دوم عطش بازار خودرو را ازبین می برد
وی واردات خودروهای دست دوم را یکی از راهکارهای مناسب برای ساماندهی 
بازار خودرو برشمرد و اظهار کرد: از آنجایی که تولید خودروسازان نمی تواند نیاز 
بازار خودرو را تامین کند، واردات خودروهای دست دوم می تواند عطش بازار را از 

بین برده و از گرانی بیشتر این محصوالت جلوگیری کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم درباره درج قیمت در ســایت های اینترنتی، 
اضافه کرد: درج قیمت در ســایت های اینترنتی علیرغم ممنوعیت اعمال شده، 
نادیده گرفتن قانون در روز روشــن است. اگرچه کنترل سایت های اینترنتی به 
دلیل گستردگی یکی از موانع پیش روی مسئوالن برای برخورد با متخلفان است 
اما می توان با سایت های معروفی -که با درج قیمت زمینه فعالیت و سوءاستفاده 

سوداگران را فراهم کرده اند- از تدام افزایش قیمت خودرو جلوگیری کرد.

معاون شهرسازی شهرداری اصفهان:
راه اندازی سامانه اصفهان نما برای ارائه خدمات غیرحضوری 

شهرداری اصفهان در حوزه شهرسازی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: با راه اندازی سامانه اصفهان 
نما، 34 خدمت شهرسازی در سه منطقه و 26 خدمت در همه مناطق 15 گانه شهر 
اصفهان به صورت غیرحضوری و از طریق این سامانه به شهروندان ارائه می شود. 

به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان، سید احمد حسینی نیا 
با اشــاره به آغاز به کار ســامانه اصفهان نما برای ارائه خدمات الکترونیک حوزه 
شهرسازی شهرداری اصفهان به شهروندان از اول اردیبهشت اظهار کرد: این سامانه 
قابلیت انجام 34 خدمت شهرسازی را دارد و مردم را از مراجعات حضوری متعدد 
به شهرداری و بخش مرتبط دیگر بی نیاز می کند.   وی ادامه داد: در حال حاضر 26 
خدمت شهرسازی در مناطق 15 گانه و هشت خدمت تنها در مناطق پایلوت 6، 7 
و 12 از طریق این سامانه ارائه می شود که با این حساب در این سه منطقه همه 34 

خدمت شهرسازی به صورت الکترونیک انجام می گیرد.
معاون شهرسازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: با راه اندازی این سامانه به آدرس 
http://esup.isfahan.ir/isfahannama/ شهروندان به هیچ عنوان و در هیچ 
مرحله ای نیاز به مراجعه حضوری به شهرداری و دفاتر پیشخوان را نخواهند داشت. 
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح می تواند کاهش چشمگیر رفت و آمد در سطح 
شهر و شفاف سازی بیشتر امور را به دنبال داشته باشد، بیان کرد: ساالنه 60 هزار 
مراجعه به شهرداری و دفاتر پیشخوان برای استعالم بانک، دفترخانه و حفاری 

صورت می گرفت که با این روش تمام این رفت و آمدها به صفر خواهد رسید.    
حسینی نیا به 26 خدمتی که در حال حاضر در سایت اصفهان نما و در همه مناطق 
15 گانه قابلیت ارائه به شهروندان و مهندســان را دارد، اشاره و تصریح کرد: اخذ 
جواب استعالم بانک به صورت آنالین، اخذ جواب استعالم دفترخانه به صورت 
آنالین، امکان ثبت نوبت بازدید، کســر ظرفیت آنالین مهندسین طراح و ناظر، 
پرداخت عوارض سه درصد امور مهندسین، مشاهده آنالین پرونده شهرسازی، 
ورود اطالعات و مشخصات مالکان آنالین، مشــاهده نقشه های وضع موجود و 
طرح های تفضیلی و چاپ نقشه بخشی از این خدمات است.  وی ادامه داد: امکان 
ثبت نوبت بازدید استعالم به صورت آنالین، جست و جوی آنالین ملک، پیگیری 
درخواست های ثبت شده قبلی، تصدیق گواهی صادر شده، مشاهده آراء کمیسیون 
ماده 100، مشاهده نقشه های سه بعدی شهرنما، اعالم هوشمند ضابطه، ارسال 
پیشنهادات و انتقادات به صورت آنالین، دانش نامه ضوابط شهرسازی، اعالم مقدار 
در مسیر براساس دقت نقشه های 1:2000، محاسبه تراکم ساختمانی مصوب و 
مجاز و محاسبه زیربنای ساخت در طبقات از دیگر خدمات 26 گانه در همه مناطق 
15 گانه است.   وی بیان کرد: همه آموزش های الزم به کارکنان شهرسازی مناطق 

داده شده است و از اول اردیبهشت آمادگی انجام کار وجود دارد.  

اخبار

  مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد
اقتصاد در پساکرونا گونه ای دیگر خواهد شد؛ به این معنی که دنیا با 
مفهومی به نام »دورکاری« نظام مند و آشنا می شود. بنابراین وقتی 
دورکاری اتفــاق بیفتد فضاهای اداری کوچک تر می شــود، تردد 
و ترافیک کمتر می شــود، ترافیک که کمتر شود مصرف سوخت 
کاهش پیدا می کند، با کاهش مصرف ســوخت و تولید اتومبیل، 
مصرف قطعات اتومبیل کاهش پیدا می کنــد، از آن طرف به نظر 
می رســد که کارآمدی )efficiency( افراد در دورکاری بیشتر 
می شود؛ اما در مقابل آن، مسائل روحی و روانی اتفاق می افتد زیرا 
فرد در خانه کار می کند، پس ارتباط اجتماعی او مشکل پیدا می 
کند، اگر آن فرد نتواند ارتباط اجتماعی اش را به خوبی تنظیم کند 
دچار مشکالت بعدی می شود. این مسائل مربوط به پساکروناست. 
اتفاق دیگری که می افتد این اســت که خریدهــای اینترنتی به 
شدت توســعه پیدا خواهد کرد. بنابراین فروشگاه و رستوران های 
بزرگ دیگر عمال جایگاهی نخواهند داشت. دلیل این امر نیز کامال 
روشن است زیرا شما وقتی وارد یک مال اینترنتی شوید و همان جا 
اینترنتی خرید کنید فقط در این روند، تحویل است که به صورت 
فیزیکی انجام خواهد شد. بنابراین سرمایه گذاری در ایجاد مال و 
رســتوران های بزرگ برخالف زمان کنونی دیگر توجیه پیدا نمی 

کند. وقتی رســتوران ها غذاها را بســته بندی کرده و درب منزل 
تحویل دهند مصــرف کننده غذا را ارزان تر مــی گیرد زیرا هزینه 
های سالن های رستوران ها را مصرف کننده پرداخت نخواهد کرد. 
همه اینها فضای پساکرونا را تشــکیل می دهند. بنابراین اقتصاد 
دیگری در حال شکل گیری است. ما اگر اقتصاد پساکرونا را بتوانیم 
امروز خوب بشناسیم و خوب تحلیل و خود را برای آن آماده کنیم 
 که در آن شــرایط که دارد اتفاق می افتد بتوانیــم جایگاه خود را 
تثبیت کنیم، جلو می افتیم و اگر نتوانیم به شدت عقب می مانیم. 
در حال حاضر الزمه چنین اقتصادی این است که دولت الکترونیک 
خیلی شــدید توســعه پیدا کند، بســترهای مبادالت اطالعات 
الکترونیکی باید کامال روزآمد و وسیع شود چون اگر قرار شود افراد 
به صورت دورکار مشغول به کار باشند باید با دفتر مرکزی ارتباطاتی 
داشته باشند، اطالعات را بدهند و اطالعات را بگیرند، کار را انجام 
بدهند و نتیجه کار را به کارفرمایان ارائه کنند. پس اگر اینترنت و 
پهنای باند آنها ضعیف باشد عمال ما از این بسترها عقب می مانیم 
و کشورهای دیگر حتی در منطقه که پهنای باند خوبی دارند و این 
کار را کرده اند، پیش خواهند افتاد و ما عقب می مانیم. به عالوه ما 
اگر بخواهیم یک مال الکترونیکی طراحی کنیم که کاربران بتوانند 
خرید اینترنتی داشته باشند، در آن مال باید فروشگاه ها و کاالهای 

مختلف وجود داشته باشــد و کاربران باید بتوانند در آن مال کاال و 
مشخصات آن را ببینند، همه این کارها پهنای باند الزم دارد که شما 
از طریق اینترنت بتوانید وارد آن فروشگاه شوید و خرید کنید. اگر 
به همه این ها فکر کنید یک فضای دیگری در پیش رو در حال باز 
شدن است. به عنوان مثال کســانی که دورکاری می کنند ترجیح 
می دهند که کمتر حقوق بگیرند اما در خانه باشند. یک کارمند در 
شرکتی در آلمان با حقوق ماهانه 3 هزار یورو مشغول به کار است. 
کارفرمای او باید هزار یورو برای او امکانــات مهیا کند مانند کرایه 
محل، گرمایش، ســرمایش و نظافت و.. بنابراین کارفرما برای او 4 
هزار یورو هزینه می کند. عمال شــما که می خواهید سرکار بروید 
هزار یورو هزینه دارید. رفت و برگشت و هزینه های مختلف. شما 
عمال 2 هزار یــورو می گیرید و کارفرما 4 هــزار یورو پرداخت می 
کند اما اگر کارفرما به شما 2 و 500 یورو بپردازد و از شما بخواهد 
دورکاری کنید کارمند سود خواهد برد چون در هزینه هایش صرفه 
جویی می شود. کارفرما هم خوشــحال است چون به جای 4 هزار 
یورو 2 هزار و 500 یورو پرداخت می کند. این اتفاق به شدت شکل 
می گیرد و ما باید ســعی کنیم بســتر فضای الکترونیک مبادالت 
 اطالعات را در پســاکرونا مهیا کنیم تا این بیزینس ها بتواند در آن 

شکل بگیرد. 

چشم انداز اقتصاد در پساکرونا
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فراخوان معاونت علمی برای مقابله با ملخ ها
معاونت علمی و فناوری فراخوانی برای شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در راستای مقابله با ملخ ها منتشر کرد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سعی 

دارد تا با ایجاد ارتباط میان شرکت های دانش بنیان، فناور و استارتاپ ها و بخش های دولتی و شرکت های بزرگ، در جهت رفع مشکالت گام بردارد. برقراری این ارتباط 
می تواند به ارائه پاسخ های فناورانه به برخی مشکالت، نظیر هجوم ملخ ها بینجامد.

»ما باید دولت را ســریعاً 
الکترونیــک کنیم چراکه 
آموزش هــا در دنیا تغییر 
می کند و جایــگاه فضای 
مجازی عوض می شــود و 
ارتباطات مردم شــکل دیگری به خود می گیرد.« 
این قسمتی از ســخنان رئیس جهموری است که 
روز یکشــنبه در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا 

مطرح کرد. 
رئیس دولت هشــداری را گوشزد می کند از اینکه 
نوع ارتباطات در پســاکرونا در حال تغییر است و 
ما باید خود را برای آن آمــاده کنیم. الکترونیکی و 
دیجیتالی کردن دولت و بسترهای ارتباط با شیوع 
کرونا وارد فاز عملیاتی شده و همه کسب و کارها به 
ویژه سنتی ها به فکر گسترش فروش در بسترها و 
پلتفرم های اینترنتی هستند. استارتاپ ها در این 

میان پیش قراول اند. 
با شیوع کرونا به اجبار مردم خانه نشین شدند و در 
سایه تعطیلی فروشگاه های سنتی، فروشگاه های 
اینترنتی با اقبال مردمی مواجه شــدند و کســب 
و کارشــان رونق گرفت. درواقع از ســویی تمایل 
مردم به رعایت قواعد قرنطینــه جهت دور ماندن 
از بیماری باعث شــده که تقاضا برای خرید آنالین 

افزایش یابد و از ســوی دیگر کســب و کارهایی 
که تاکنون اقــدام به فروش حضــوری می کردند 
حاال با توجــه به تعطیلــی مغازه هایشــان ناچار 
 هســتند برای فروش اجناس خــود رو به فروش 

اینترنتی بیاورند.

اگر پیش از این به کسب و کارهای سنتی می گفتیم 
که بستری برای روش آنالین در نظر داشته باشند 
بســیاری از آنها مقاومت می کردند. کرونا با ورود 
ناگهانی اش به جهان و نه تنها ایران همه را به فکر 
 فروبرد کــه در روزگار خانه نشــینی مردم چگونه 

 مــی تــوان فــروش فیزیکــی را بــر بســتر 
مجازی برد. 

»کســب و کار« در گفتگــو با یک کارشــناس، 
 موانع تجــارت الکترونیــک در ایران را بررســی 

می کند. 

جایگاه فضای مجازی در پساكرونا عوض می شود 

فرصت  کرونا  برای  تجارت  الکترونیک

آنالین ها جوابگوی نیاز اقتصاد نیستند
عباسعلي قصاعي، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس انجمن صنایع چینی ایران 

8 کارخانه بزرگ چینی سازی و تعداد انگشت شماری نیز واحدهای کوچک در ایران فعال هستند. کارخانه جات چینی بعد از شیوع کرونا حدود 30 تا 50 درصد افت تولید و فروش داشتند و آسیب دیدند. ظروف چینی 
هم جزو مایحتاج اولیه و ضروری خانوارها نیست. بنابراین آسیب نسبتا زیاد بوده است. در دنیا در کشورهای پیشرفته و توانمند اقتصادی در این شرایط به شدت به همه صاحبان کسب و کار از واحدهای صنفی گرفته 
تا تولیدی و توزیعی و خدماتی کمک می کند منتها کشورهای دیگر هم تحریم نبودند و فشار اقتصادی تحمل نکردند بنابراین با شیوع کرونا از امکاناتشان استفاده و به همه آحاد جامعه کمک می کنند. ایران به خاطر 
شرایط تحریمی که از قبل داشته زیر فشار زیادی بوده است. نهایتا شرایط اقتصادی کشور و دولت بسیار شرایط دشواری است. تنها راه این است که مقاومت کنیم و به تدریج جبران مافات شود. در دو ماه اخیر در سطح 
دنیا فضای مجازی و پلتفرم های اینترنتی خیلی رشد کردند و بسیار مفید بودند منتها این 10 درصد نیاز جامعه در داخل و در خارج 20 درصد بوده است و جوابگوی کل اقتصاد نبوده است. در ایران کسب و کار، فروش 
و توزیع در هر زمینه ای هنوز 95 درصد سیستم غیراینترنتی است. ظرف این چند ماه فروش اینترنتی خود ما چند برابر بود و مفید بود ولی جوابگوی نیاز اقتصاد و تولید نیست. ما نیاز به اینترنت روان داریم و همچنین 

باید بستر آن فراهم شود. ولی این کار یک شبه انجام نمی شود. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان گفت: 
همزمان بــا روز جهانی زمین پاک، شــهرداری 
اصفهان موفق به دریافت دو جایــزه ملی انرژی 
از کمیتــه برگزارکننــده جایزه ملــی پنجمین 
جشنواره ملی مدیریت انرژی متشکل از معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، وزارت نیرو، 
وزارت نفت و ســازمان مدیریت صنعتی کشور، 
سازمان ملی اســتاندارد کشور و ســازمان ملی 
 انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری انرژی 

کشور شد.   
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری 
اصفهان، تندیس نقره ای تدوین فرآیند ساخت، 
بهره برداری و ایجــاد بســتر الزم از انرژی های 
تجدیدپذیر و توســعه ســاختمان های ســبز و 
رتبه برتر و لوح تقدیر در بخــش کاهش مصرف 
انرژی الکتریکی در بخش موتورآالت آبرســانی 
جوایزی بودند که از سوی برگزارکنندگان جایزه 
به شــهرداری اصفهان تعلق گرفــت. همچنین 
در این رویــداد شــهرداری اصفهان بــه عنوان 
 شهرداری پیشــرو در حوزه بهینه سازی مصرف

 شناخته شد. 
معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان با اشاره 
به کسب این جوایز از سوی شــهرداری اصفهان 
اظهار کرد: شهرداری اصفهان به عنوان نخستین 

شــهرداری  کشــور در فرآینــد ارزیابــی جایزه 
ملی مدیریت انــرژی حضور داشــت و در بخش 
توســعه بهره گیری از انرژی هــای تجدیدپذیر 
تندیــس نقره ای جشــنواره و در بخــش بهینه 
ســازی مصرف و کاهش مصــرف در تجهیزات و 
 تاسیسات عنوان نهاد برتر و لوح تقدیر جشنواره را 

به دست آورد.
حسین امیری ضمن اشــاره به حضور شهرداری 
اصفهان در پنجمین جشــنواره ملــی مدیریت 
انرژی، اظهــار کرد: بــا توجه به سیاســت های 
کلی اقتصاد مقاومتی و الزامات اســناد و قوانین 
باالدستی از جمله سند چشم انداز، سیاست های 
کلی اصــالح الگوی مصرف، قانــون برنامه پنجم 
توســعه، قانون هدفمند کــردن یارانه ها و قانون 
اصالح الگوی مصرف انرژی، استفاده از استانداردها 
و مدل های سیســتمی مدیریت انــرژی ملی و 
بین المللی و اســتاندارد های ملی معیار مصرف 
انرژی، شــهرداری اصفهان برای نخســتین بار 
 در فرآیند اعطــای جایزه ملــی مدیریت انرژی 

شرکت کرد.  
وی با بیان اینکه ترویج اســتانداردهای سیستم 
مدیریت انرژی، معیارهــای مصرف بهینه انرژی، 
توســعه فرهنگ دســتیابی به اهداف سازمانی با 
اســتفاده از مفاهیم مدیریت انــرژی و همچنین 

ایجاد انگیزه و شور و شــوق جهت انجام فعالیت 
در این خصوص از اهداف اصلی اعطای این جایزه 
اســت، تصریح کرد: در طراحی مــدل این جایزه 
به دو مقوله توانمندســازها )نگرش، سیســتم، 
ســاختار و فرآیندهــا( و نتایج )دســتاوردهای 
حاصــل از عملکرد( بــه نحو مناســبی پرداخته 
شــده و در آن اســتانداردهای ملی تدوین شده 
 بــه منظــور معیارهای مصــرف انرژی بــه کار 

گرفته می شود.  
امیری توجــه اولیه به حوزه های مهــم و اولویت 
دار در مقوله مدیریت انرژی و اســتفاده از تجارب 
موجود، تعییــن مقادیر مصرف و شــاخص های 
انرژی برای بخش های مختلف شهرداری اصفهان، 
شناسایی فرصت های بهینه سازی و کاهش مصرف 
انرژی و ارائــه راهکارهای مؤثر در دســتیابی به 
صرفه جویی در مصرف انــرژی را از جمله دالیل 
حضور شــهرداری اصفهان دراین فرآیند دانست 
و گفت: روند اعطای این جایزه بر اساس مشارکت 
سازمان مدیریت صنعتی و ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیــر و بهــره وری انرژی برق، شــرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت، ستاد توسعه فناوری 
حوزه انــرژی معاونت علمی و فن آوری ریاســت 
 جمهوری و همچنین سازمان ملی استاندارد ایران

 اجرا می شــود.  معاون خدمات شــهری شهردار 

اصفهان با بیــان اینکه بر اســاس الگوی تدوین 
شده برای ارزیابی در تعلق این جایزه، موضوعات 
سیســتمی و مدیریتی در کنار نتایــج حاصل از 
فرآیندها، مورد بررســی قرار مــی گیرد، گفت: 
این الگو ســه وجه، قانون و تعهد شــرکت ها به 
رعایت مفاد آن، وضعیت گذشته و حال در مورد 
میزان مصرف انــرژی و رعایت اصــول مدیریت 
را در کنــار یکدیگــر قــرار داده اســت.  امیری 
تصریح کرد: بدون شــک این فرآینــد می تواند 
باعث نهادینه شــدن موضوع توجــه به مصرف 
 انــرژی، مدیریــت آن و نهایتاً کاهــش مصرف 

سوخت شود. 
الزم با توجه به طرح فاصله گــذاری اجتماعی و 
پیشگیری از شیوع کرونا اســامی برندگان بدون 
برگزاری مراسم و از طریق ویدئو کنفرانس اعالم 

شد. 
شــهرداری اصفهــان در حالی به عنــوان اولین 
شهرداری کشور در این فرآیند شرکت کرد و حائز 
دریافت تندیس نقره ای شد که این دوره از جایزه، 

تندیس طالیی نداشت. 
حضور شــهرداری اصفهان در فرآیند این جایزه 
به عنوان اولین شهرداری در کشور نشان دهنده 
اهمیت مدیریت انرژی در مدیریت شهری اصفهان 

دارد.

دو جایزه ملی انرژی برای شهرداری اصفهان

معرفی شهرداری اصفهان به عنوان شهرداری پیشرو کشور در حوزه بهینه سازی مصرف 

استان ها

سرمقاله
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