
معاون سازمان امور مالیاتی کشور از برخط شــدن مالیات نقل و انتقال امالک 
مسکونی به صورت پایلوت در ۱۷۰۰ دفتر اسناد رسمی تهران خبر داد.

به گزارش رسانه مالیاتی کشور، محمد مسیحی معاون سازمان امور مالیاتی کشور 
گفت: اجرایی شدن برخط شــدن مالیات نقل و انتقال امالک مسکونی نیازمند 
آیین نامه ای بود که مستلزم تایید رئیس قوه قضائیه بود.او افزود: بر خط شدن 
مالیات نقل و انتقال امالک مسکونی از اسفند ماه گذشته در ۱۷۰۰ دفتر اسناد 
رسمی در تهران عملیاتی شده است. این برنامه در کل کشور در دو سال عملیاتی 
خواهد شد که در فاز اول مراکز اســتان ها و در فاز دوم شهرستان ها را در برمی 

گیرد.مســیحی در ادامه گفت: قبال دریافت مالیات به صورت مراجعه حضوری 
انجام میشد امااکنون دریافت مالیات نقل و انتقال به صورت برخط انجام می شود 
و در کوتاه ترین زمان ممکن گواهی ها صادر می شود .او افزود: ۸۰ درصد گواهی 
ها برای امالک مسکونی انجام می شود به همین دلیل این کار ابتدا برای مسکونی 
ها و در مرحله بعد تجاری ها انجام خواهد شد. معاون سازمان امور مالیاتی کشور 
در ادامه گفت: در مرحله اول امالک مســکونی و نقل و انتقاالت قطعی را شامل 
می شود ؛ با برخط شــدن مالیات نقل و انتقاالت امالک مسکونی اکنون گواهی 
صادر نمی شود مگر اینکه مبلغ به حساب سازمان امور مالیاتی نشسته باشد.او 

افزود: در اسفند کل شهر تهران زیر پوشــش قرار گرفت و مالیات ها به صورت 
برخط وارد سامانه می شود، مردم برای واریز نیز مشکلی ندارند و با دستگاه پوز به 
حساب سازمان اسناد و امالک کشور واریز می شود. او افزود: همه حقوق و حتی 
حق ثبت دفاتر از طریق دســتگاه پوز باید انجام شود و دریافت به صورت نقدی 
نداریم. دستگاه پوز به سازمان امور مالیاتی کشور و وجوه حق و ثبت به سازمان 
ثبت واریز می شود. مسیحی افزود: شخص نقشی در این سامانه ندارد و نقطه قوت 
این سامانه برخط شدن و الکترونیکی بودن است. بعد از ۲ ماه از انجام در امالک 
مسکونی امالک تجاری نیز در سامانه قرار خواهد گرفت و مالیات ها در امالک 

نیز برخط خواهد شد.
سعادتیان معاون ســازمان ثبت اسناد و امالک کشــور در ارتباط تلفنی گفت: 
استعالم از سازمان امور مالیاتی برای نقل و انتقال هزینه ندارد ولی هر هزینه در 
قسمت نقل و انتقال ذکر شده است و رسید نیز به مردم داده می شود. سعادتیان 
در ادامه گفت: سامانه طوری تعریف شده که سردفتر مکلف است وجوه را بررسی 
کند و در صورت واریز اسناد را تنظیم کند حتی بازرسی اسناد نیز به صورت آنالین 
توسط بازرسین انجام می شود.او افزود: همه زیرساخت ها در سازمان امور مالیاتی 

فراهم شده  است و الکترونیکی شدن یکی از اهداف بوده است.

یک میلیون بشکه نفت خام سبک )قیمت پایه منفی 
۱۱ دالر نسبت به برنت( و یک میلیون بشکه نفت خام 
سنگین )قیمت پایه منفی ۱۲.۴ دالر نسبت به برنت( 
عرضه شد که معامله ای در پی نداشته است.به گزارش 
ایلنا، شرکت ملی نفت ایران در ادامه روند عرضه نفت 
خام در بورس انرژی، روز گذشته )۱۷ اردیبهشت ماه( 
برای نخستین بار در سال نو نسبت به عرضه نفت خام 
سبک و نفت خام ســنگین در رینگ بین الملل بورس 
انرژی اقدام کرد؛ به نحوی که یک میلیون بشکه نفت 
خام سبک )قیمت پایه منفی ۱۱ دالر نسبت به برنت( 

و یک میلیون بشــکه نفت خام ســنگین )قیمت پایه 
منفی ۱۲.۴ دالر نســبت به برنت( عرضه شد که البته 
معامله ای در پی نداشته اســت.تاکنون از مجموع ۲۲ 
مرحله عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران 
در رینگ بین الملل بورس انرژی، سه مرحله عرضه در 
کل به میزان یک میلیون و ۱۵ هزار بشــکه نفت خام 
)ســال ۹۷( به معامله منتهی شده اســت؛ از مجموع 
۱۶ مرحله عرضه نفت خام سنگین، یک مرحله عرضه 
)اردیبهشــت ۹۸( با معامله ۷۰ هزار بشکه نفت خام 
همراه بوده است؛ از مجموع ۱۹ مرحله عرضه میعانات 

گازی پــارس جنوبی، به جز ۲۰۰ هزار بشــکه ای که 
اردیبهشت امسال معامله شــد، پیش تر )اسفند ۹۷( 
یک محموله ۲۰ هزار بشــکه ای )تحویل زمینی( نیز 
معامله شده بوده اســت؛ هر ۲ عرضه نفت گاز شرکت 
ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی )دی  
۹۸( به معامله ختم شــده و ۵۹۳ هزار بشکه نفت گاز 
به فروش رفته و حاصل مجمــوع چهار مرحله عرضه 
نفت کوره شرکت ملی نفت ایران نیز انجام معامله در 
 یک مرحله عرضه )اردیبهشت ۹۹( به میزان ۳۵ هزار 

تن نفت کوره بوده است.

پس از این که بانک مرکزی ترکیه برای محدود کردن 
دسترسی سرمایه گذاران خارجی به تراکنش های لیر 
اقدام کرد، ارزش لیر ترکیه به پایین ترین سطح تاریخ 
خود سقوط کرد.به گزارش سی ان بی سی، روز پنجشنبه، 
پس از اینکه بانک مرکزی ترکیــه برای محدود کردن 
دسترســی ســرمایه گذاران خارجی به تراکنش های 
لیر اقدام کرد، ارزش لیر ترکیه به پایین ترین ســطح 
تاریخ خود سقوط کرد.در حالی که تعداد مبتالیان به 
 ویروس کرونا در ترکیه بــه باالترین رقم در خاورمیانه

 رســیده اســت و فشــار تــورم، بیــکاری و کنــد 

 شــدن رشــد اقتصــادی در حــال افزایش اســت، 
بانک مرکزی ترکیه میلیون ها دالر برای خرید لیر ترکیه 
به بازارها تزریق کرد تا ارزش لیر را در برابردالر تقویت 
کند.اما این اقدامات نتیجه معکوس داد و روز پنجشنبه 
ارزش لیر ترکیه ۰.۶ درصد در برابر دالر آمریکا سقوط 
کرد و به نرخ برابری ۷.۴۹ واحد رســید که پایین ترین 
سطح آن در تاریخ است.پایین ترین رکورد قبلی مربوط 
به اوج بحران ارزی ترکیه در آگوســت ۲۰۱۸ بود و در 
 آن زمان نرخ برابری لیر با دالر تــا ۷.۲۳۶ واحد پایین

 آمده بود.به دنبال برکناری رئیس قبلی بانک مرکزی 

ترکیه و روی کارآمدن تیــم جدید، چرخه کاهش نرخ 
بهره در ترکیه آغاز شده اســت. اظهارات مقام ترک در 
خصوص ضرورت کاهش نرخ بهره و تورم در شرایطی 
بیان می شود که صندوق بین المللی پول به ترکیه در 
خصوص مخاطرات کاهش بیش از حد سریع نرخ بهره 
هشدار داده بود. این نهاد به مقامات ترک توصیه کرده 
است به جای تاکید بر کاهش سریع نرخ بهره، بر روی 
کاهش تدریجی و با دوام نرخ بهره و تورم تمرکز کنند 
چرا که کاهش ســریع نرخ ها می تواند باعث افزایش 
آسیب پذیری اقتصاد در برابر بحران های پیش رو باشد.

شاخص دالر با قدرت مرز ۱۰۰ واحد را رد کرد.به 
گزارش ایسنا به نقل از رویترز، در جریان معامالت 
پنج شنبه، روند صعودی دالر ادامه یافت و بسیاری 
از ارزها در برابر اسکناس ســبز در موقعیت نزولی 
قرار گرفتند.دادگاه عالــی فدرال آلمان در حکمی 
کم سابقه، سه ماه به بانک مرکزی اروپا مهلت داد 
تا برنامه خرید اوراق قرضه خــود را تعدیل کند یا 
منتظر پایان مشــارکت آلمان در این برنامه باشد. 
این حکم که باعث نگرانی معاملــه گران از اخالل 
در برنامه های بانک مرکزی اروپا شــد، باعث شد 

تا ارزهــای اروپایی در برابــر دالر در موضع ضعف 
قرار بگیرند.کشــورهای جنوبی اروپا نظیر ایتالیا و 
اسپانیا با کشورهای ثروتمند شمالی نظیر آلمان و 
هلند بر سر میزان و چگونگی اجرای بسته محرک 
اختالف نظر دارند و همین باعث شده است تا بانک 
مرکزی اروپا از زمان آغاز بحران کرونا نتواند دست 
به یک اقدام حمایتی بزرگ برای تقویت بازارها بزند.

جیمز بوالرد، رئیس دفتر منطقه ای بانک مرکزی 
آمریکا در سنت لوئیس گفت: این بار دوم است که 
شاهد بحران اینچنینی در منطقه یورو و ایجاد یک 

جو روانی سنگین هستیم و عملکرد موثر در سطح 
منطقه یورو برای مواجهه با بحران کرونا یک آزمون 
واقعی برای بانک مرکزی اروپا است.وقایع معامالت 
ارز هم چنین تحت تاثیر اخبــار مربوط به ویروس 
کرونا قرار دارد. در آمریکا دونالد ترامپ، در اظهاراتی 
عجیب مدعی شده ویروس کرونا در آزمایشگاهی 
در شهر ووهان چین، جایی که پاندمی کرونا از آنجا 
آغاز شد، ساخته شــده و تهدید کرد که در صورت 
اثبات این ادعا، چین را از طریق اعمال تعرفه های 

جدید تنبیه خواهد کرد.

خزانــه داری آمریــکا کــه بــا رشــد بی رویــه بدهــی ملــی روبروســت، 
 اعــالم کــرد کــه در نظــر دارد اوراق قرضــه جدیــد ۲۰ ســاله را 
منتشــر کند.به گزارش سی ان بی ســی، خزانه داری آمریکا که با رشد بی رویه 
بدهی ملی روبروســت، اعالم کرد که در نظر دارد اوراق قرضه جدید ۲۰ ساله 

را منتشر کند.
خزانه داری آمریکا به عنوان بخشــی از تأمین اعتبار ۳ ماهه خود قرار است ۲۰ 
میلیارد دالر از این اوراق جدید چاپ کند و به دنبال آن دو ماه بعد هم ۱۷ میلیارد 

دالر دیگر از آن را چاپ کرده و به فروش برساند.
خبر این تصمیم ۲ روز بعد از آن گزارش می شود که خزانه داری آمریکا اعالم کرد 
در نظر دارد در ۳ ماهه دوم برای تأمین اعتبار برنامه نجات از پاندمی کرونا کنونی 

۳ تریلیون دالر قرض خواهد گرفت.
بدهی ملی آمریکا در حال حاضر به ۲۵ تریلیون دالر نزدیک می شود.

موج تعدیل نیرو در غول های استارتاپی
شرکت »اوبر« ۳۷۰۰ نفر و شرکت »ایربی ان بی« ۱۹۰۰ نفر از کارکنان خود را به 

دلیل بحران اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا، تعدیل کردند. 
بر اساس گزارش سی ان ان بیزینس، »اوبر« بزرگترین شرکت تاکسی آنالین در 
جهان، روز چهارشنبه اعالم کرد که ســه هزار و ۷۰۰ نفر از کارکنان تمام وقت 

خود را تعدیل می کند. این تعداد برابر با ۱۴ درصد از کل نیروی کار اوبر است. 
»دارا خسروشــاهی« مدیــر عامــل ایرانی تبــار ایــن شــرکت نیــز اعالم 
 کــرده اســت کــه تمــام حقــوق خــود را تــا پایــان ســال ۲۰۲۰ قطع 

می کند.
خسروشاهی در ایمیلی به کارکنان خود اعالم کرد: »روزهایی مانند حاال، خشن 
و ظالم هستند. من بسیار شرمنده ام که تعدیل نیرو انجام می دهیم، فقط می دانم 

که مجبور به انجام این کار هستیم.« 

این تعدیل نیرو، به دلیــل قرنطینه خانگی و محدودیت  تردد در کشــورهای 
 مختلف جهان اســت که باعث کاهش درخواســت ســفرهای درون شــهری 

شده است. 
پس از این اقدام، ارزش سهام اوبر ۲ درصد سقوط کرد. 

اوبر تنها یکی از شرکت های بزرگ اســتارت آپی است که مجبور به تعدیل نیرو 
برای حفظ کسب وکار خود شده است.

شرکت »ایربی ان بی« نیز روز گذشته اعالم کرد که ۲۵ درصد از کارکنان خود 
را تعدیل کرده است. 

این استارت آپ، یک برنامه آنالین برای اجاره خانه و اقامتگاه است که به دلیل 
شرایط اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، مجبور به تعدیل ۱۹۰۰ نفر 

از ۷۵۰۰ کارمند خود شده است. 
»برایان چســکی«، مدیرعامــل و بنیان گــذار ایربی ان بی بــه کارکنان خود 

گفت: »همه ما در هولناک ترین بحران زندگی مان به ســر می بریم که از زمان 
آغاز آن، ســفر در جهان متوقف شــد. کســب وکار ایربی ان بی نیز به شــدت 
ضربه خورده اســت و درآمد آن در سال ۲۰۲۰ نســبت به سال گذشته، کمتر 
از نصف خواهد بود.« این شــرکت به تازگــی امکانات جدیــدی را در برنامه 
موبایلــی خود با واقعیــت مجازی ایجاد کرده اســت. تجربه هایــی مانند تور 
دوچرخه ســواری آنالین، مدیتیشــن با یک راهب ژاپنی یا کالس آشــپزی 
 مراکشــی از جمله این امکانات اســت که اســتفاده از آن ها از یک تا ۴۰ دالر 
هزینــه دارد. ســی ان ان بیزینس می نویســد: »تعدیل نیــروی کار در نتیجه 
همه گیــری کرونــا، سراســر اقتصــاد را درگیر کرده اســت. شــرکت های 
تکنولوژیک نیــز از آن در امــان نمانده انــد. تاکنون شــرکت های »لیفت«، 
 »یلــپ«، »ایون برایــت« نیــز نیروهــای خــود را بــه ناچــار اخــراج 

کرده اند.

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: عرضه پروژه های 
مسکونی در بازار ســرمایه، هم به تولید مسکن کمک 
می کند و هم سوددهی مناســبی را برای سهامداران 
خواهد داشــت.محمود محمــودزاده در گفت وگو با 
ایســنا، اظهار کرد: در خصوص تامین مالی پروژه های 
مســکن و حمل و نقل از طریق بورس، موضوع اصلی، 
صندوق های زمین و ســاختمان است که در خصوص 
سوددهی آنها هیات پذیرش بورس بررسی های دقیقی 
را انجام می دهد و اینطور نیست که به راحتی هر پروژه 
ای برای عرضه در بورس انتخاب و تایید شود.وی افزود: 

مطالعات جامع و کافی در خصوص ریسک و شرایط بازار 
بر روی پروژه ها انجام می شود. بنابراین پروژه هایی که 
ما در بورس معرفی می کنیم، حتماً اقتصادی اســت و 
سودآوری خوبی برای ســرمایه گذاران خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عرضه مسکن 
در بورس در رونق و تولید مسکن تاثیر گذار خواهد بود، 
تصریح کرد: مسکن یکی از بازارهای غیر قابل انکار در 
حوزه های اقتصادی در همه دنیا است.محمودزاده تاکید 
کرد: کسانی که خواستار سرمایه گذاری مطمئن هستند 
ولی محلی برای سرمایه گذاری ندارند، وقتی به بورس 

می آیند و با اطمینان در پروژه های مســکن سهامدار 
شوند سود مناسبی برداشت می کنند. از طرف دیگر به 
تولید مسکن و همچنین خدمات شهری کمک می کنند.
وی توضیح داد: پروژه های صندوق زمین و ساختمان 
فقط شامل مسکن نیست بلکه پروژه های خدماتی را 
هم شامل می شود. ممکن است پروژه ای که توسط این 
صندوق در یک شــهر معرفی می شود بزرگترین مرکز 
تجاری آن شهر باشــد. لذا با توجه به پیش بینی هایی 
برای باال بردن جذابیت صورت می گیرد، اولویت خرید 

محصوالت نهایی به سرمایه گذاران داده می شود.

آغاز اخذ مالیات نقل و انتقال امالک به صورت برخط

لیر ترکیه به پایین ترین نرخ تاریخ خود سقوط کردنخستین عرضه نفت خام در بورِس سال جدید بی مشتری ماند

جهش دالر در بازارهای جهانی

خزانه داری آمریکا اوراق قرضه جدید ۲۰ ساله صادر می کند

معاون وزیر راه: بورس مسکن حتماً سود  ده  می شود

پیامک: 30004800سال هفتم |  شماره      1909| شنبه 20  اردیبهشت ماه 1399 |15  رمضان  1441 |9 می  2020 |  4صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 3

فوالد مبارکه  مولد  و عامل جهش 
تولید  و  رونق اقتصادی

بهبود محیط
 کسب وکار با 
کنارکشیدن دولت از 
تصدی گری

دژپسند مطرح کرد

با قیمت های 
 غیرمتعارف 

خودرو قاطعانه 
برخورد شود
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دستور رحمانی به سازمان حمایت:

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

فرصت ناب رشد 
کسب وکارهای آنالین

تاب آوری کسب و کارهای 
اینترنتی در عصر کرونا

 کارنامه آنالین ها 
در بزنگاه کرونا 

شیوع ویروس کرونا عمال 
اقتصاد کشور در سه بخش 
تولید، توزیع و صادرات را 
تحت تاثیر قــرار داد. طی 

این مدت بسیاری ...

  مظفر علیخانی،معاون امور 
تشکل های اتاق بازرگانی ایران

  حمیدرضا صالحی
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی

  مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
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تکاپوی  آنالین ها  برای  
حفظ  مشتریان

افت 80  درصدی معامالت در فروردین

قیمت مسکن در تهران 
کاهش یافت

مرکز آمار: تورم اقالم خوراکی در سال گذشته 42.۶ درصد بود

روند   افزایشی   نرخ   تورم
صفحه2
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معادن در بورس عرضه می شود
جبران  کسری  بودجه  یا کوچک سازی دولت؟

روحانی  پیشنهاد   داد:   زمین های   دولتی  و   نیروهای   مسلح   به   صورت   سهام    واگذار  شوند

شــعار »در خانــه بمانیــد و خریــد کنید« 
 بــا شــیوع کرونــا، صــف خریــد را در 
فروشــگاه های اینترنتی ایجاد کرد. در همین 
 میان واژه »اینترنتی« در کنار نام همه کســب
 و کارهــای ســنتی ای قــرار گرفــت کــه 
پیش از این اگــر آنها را به بســتر مجازی می 
 خواندیــم، در مقابل آن مقاومــت می کردند؛
 ولی خانه نشینی صاحبان مشاغل که خیلی از 
آنها هنوز هم به اجبار در قرنطینه اند، باعث شد 
که به فکر راه اندازی پیجی در اینستاگرام یا ارائه 
محصوالت در پلتفرم ها و مارکت پلیس هایی 
بیفتند که روزی به دید تفنن بــه آن نگاه می 
کردند. اما امروز همان روز مباداســت که کرونا 

در گوشه گوشه خیابان ها...

براســاس جدیدترین گزارش دفتر برنامه ریزی و 
اقتصاد مســکن وزارت راه قیمت مسکن در تهران 
در فروردین ماه امسال با کاهش حدود ۲ درصدی، 
به میانگین قیمتی هر متر مربع ۱۵ میلیون و ۵۴۵ 
هزار تومان رسید. براساس جدیدترین گزارش دفتر 
برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
قیمت مســکن در تهران در فروردین ماه امسال با 
کاهش حدود ۲ درصدی، به میانگین قیمتی هر متر 
مربع ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان رسید.بعد از دوماه 
تعطیلی بنگاه های امالکی به دلیل شیووع ویروس 
کرونا و کاهش معامالت مسکن در پایتخت تا حدود 

۸۰ درصد، گزارش فروردین ...



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر اقتصاد مطرح کرد:
بهبود محیط کسب وکار با کنارکشیدن 

دولت از تصدی گری 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از جنبه های 
بهبود محیط کســب وکار، کنارکشیدن دولت از 
تصدی گری اقتصادی اســت که این امر از طریق 
واگذاری ها محقق می شود. به گزارش ایسنا، فرهاد 
دژپسند در یک  برنامه رادیویی اظهار کرد: بسته ای 
که تحت عنوان سیاســتهای اقتصاد مقاومتی از 
ســوی مقام معظم رهبری ابالغ شده، بستهای 
جامع و فراگیر اســت. مقام معظم رهبری وجوه 
گوناگون ضرورتهای تحــول در اقتصاد را در این 
بسته مورد توجه قرار داده اند. وی ادامه داد: علی 
رغم اعمال بدترین، ظالمانه ترین و پیچیده ترین 
نوع تحریمها بر کشور حجم تجارت خارجی سال 
۹۸ و ۹۷ تفاوت چندانی ندارد و هنوز می توان ۴۳ 
تا ۴۴ میلیارد دالر واردات داشت. از مجموع واردات 
کشــور ۸۵ درصد مربوط به کاالهای واسطه ای، 
سرمایه ای و مواد اولیه است. دژپسند افزود: کشور 
به رغم تمامی تحریم ها و فشــارهای بین المللی 
توانســته افزون بر ۴۱ میلیارد دالر صادرات غیر 
نفتی داشته باشد که این نشان از ظرفیت باالی 
اقتصاد ایران دارد. بخش کشــاورزی کشــور در 
سالهای گذشته به رغم تمامی مشقتها و مشکالت 
رشد خوبی را تجربه کرده است. بدیهی است که تا 
رسیدن به یک اقتصاد پایدار، باثبات و با رشد بالنده 
اشتغال فراگیر فاصله زیادی وجود دارد اما اقدامات 
به گونه ای بوده که توانسته بخشی از نیازمندیهای 

سوگیری اقتصاد مقاومتی را پوشش دهد.

مقررات زدایی الزمه بهبود محیط کسب وکار
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه به مقوله بهبود 
فضای کسب و کار در کشور اشــاره کرد و گفت: 
مقررات زدایی یکی از مقوالت بهبودبخشی فضای 
کسب و کار است. کاهش حضور دولت در اقتصاد 
از جهت تصدیهای اقتصادی از دیگر فاکتورهای 
بسیار مهم در این زمینه اســت. خوشبختانه در 
بخش مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای 
برای راه اندازی کسب وکارها طی سالهای اخیر 

اقدامات خوبی در کشور انجام شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون سایت پیشخوان مجوزهای 
کشــور )G۴B.ir( ۵۲ درصد مجوزها را پوشش 
داده و دیگر متقاضیان کسب و کار نیاز به مراجعه 
حضوری ندارند. به عبارتی تمامی فرآیندها بصورت 
الکترونیکی انجام میشود. یک جنبه دیگر بهبود 
فضای کسب و کار، کنارکشیدن دولت از تصدیگری 
اقتصادی است که این می تواند از مجاری واگذاریها 
صورت گیرد. برای واگذاری داراییها انواع و اقسام 
مدلها و روشــها وجود دارد.به گفته وزیر اقتصاد، 
داراییهای دولت یک مقطعی در قالب مزایده واگذار 
شد و حواشی زیادی به همراه داشت. خوشبختانه در 
روش واگذاری داراییهای دولت تجدید نظر اساسی 
صورت گرفته اســت. واگذاریها تا جایی که امکان 
دارد از طریق بورس انجام خواهد شد چرا که بورس 

یک محیط شفاف، شیشه ای و کامال رقابتی است.
دژپسند گفت: جدا از این برای واگذاریها روشهای 
فراگیر مثل صندوقهای قابل معامله ETF طراحی 
و به مرحله اجرا در آمد. پذیره نویسی صندوقهای 
قابل معامله واســطه گری مالی یکم )ETF( که 
چندی پیش در کشور آغاز شد از جمله این موارد 
است. باقیمانده سهام دولت در بانکهای ملت، تجارت 
و صادرات و شرکتهای بیمه البرز و اتکایی امین در 
قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و از طریق 
پذیره نویسی واگذار خواهد شد.  وی ادامه داد: حسن 
انجام این روش اینکه تمامی آحاد جامعه میتوانند 
در پذیره نویسی شرکت کنند.این نوع واگذاری عین 
مردمی کردن اقتصاد است که در سیاستهای اقتصاد 
مقاومتی هم مورد توجه جدی قرار گرفته اســت. 
زمانی که صندوقهای قابل معامله طراحی میشد 

آن وقت بودجه کشور چنین شرایطی را نداشت.
دژپسند افزود: اگر دولت به دنبال تامین منابع مالی 
بود میبایست سهام باقیمانده خود را به شکل بلوکی 
واگذار میکرد در حالی که در این روش تخفیف هم 
برای مردم در نظر گرفته است. سال گذشته واگذاری 
باقیمانده سهام دولت در پنج پاالیشگاه و بیمه البرز 
به صورت بلوکی عرضه شد. اکنون واگذاری مالکیت 
اموال دولت بر تامین مالــی ترجیح دارد به همین 
علت امســال از روش دیگر بهره گیری شده است. 
قانون گذار مجوز داده دولت ۶۱ هزار میلیارد تومان 
درآمد ناشی از مولدسازی و واگذاری داشته باشد که 
محل خرج این در آمدها بر اساس ردیفهای مختلف 

عمرانی و هزینه  ای بودجه انجام می شود.
وی افزود: اقدام دولت در عرضه واحدهای سرمایه 
گذاری صندوق ســرمایه گــذاری قابل معامله 
)ETF( آثار پولی و مالی منفــی ندارد و موجب 
مردمی کردن اقتصاد، توزیع ثروت و کوچک سازی 

دولت می شود.

خبر

براساس جدیدترین گزارش 
دفتر برنامه ریــزی و اقتصاد 
مســکن وزارت راه قیمــت 
مسکن در تهران در فروردین 
ماه امسال با کاهش حدود ۲ 
درصدی، به میانگین قیمتی هر متر مربع ۱۵ میلیون 
و ۵۴۵ هزار تومان رسید. براساس جدیدترین گزارش 
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
قیمت مسکن در تهران در فروردین ماه امسال با کاهش 
حدود ۲ درصدی، به میانگین قیمتی هر متر مربع ۱۵ 

میلیون و ۵۴۵ هزار تومان رسید.
بعد از دوماه تعطیلی بنگاه های امالکی به دلیل شیووع 
ویروس کرونا و کاهش معامالت مسکن در پایتخت تا 
حدود ۸۰ درصد، گــزارش فروردین ماه دفتر اقتصاد و 
برنامه ریزی مسکن وزارت راه از کاهش نسبی قیمت ها 

در برخی مناطق ۲۲ گانه پایتخت خبر می دهد.
این گزارش که به صورت ماهیانه وضعیت بازار مسکن 
در تهران را به تفکیک مناطق مختلف گزارش می دهد، 
میانگین قیمت مسکن در اولین ماه بهار ۹۹ را ۱۵ میلیون 
و ۵۴۵ هزار تومان اعالم کرده است؛ این درحالی است 
که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۱۵ میلیون و ۶۵۸ 

هزار تومان اعالم شده بود.
بر اســاس این گزارش تعداد معامالت ثبت شــده در 

فروردین ماه امسال کاهش قابل توجهی نسبت به اسفند 
سال گذشته داشته است و به رقم ۱۳۰۰ ثبت خرید و 
فروش خانه در پایتخت رسیده است؛ این رقم در اسفند 

ماه امسال ۱۰ هزار و ۲۴۲ معامله مسکن بود.
کاهش معامالت که دلیل اصلی آن شیوع کرونا و توقف 
فعالیت های خرید و فروش مســکن بود باعث شد که 
قیمت ها در نخستین ماه بهار امسال ثابت بماند، در برخی 

مناطق کاهش ۵۰۰ تا ۸۰۰ هــزار تومانی را در هر متر 
مربع تجربه کند و البته در برخی مناطق پرتقاضا نیز رشد 

نسبی را تجربه کند.
بر اساس آمار ارائه شــده از بازار مســکن پایتخت در 
فروردین، قیمت گران ترین منطقه در تهران مثل ماه های 
گذشته به منطقه یک رسیده است با این تفاوت که در 
اسفندماه امسال قیمت خانه در این منطقه در هر متر 

مربع بیش از ۳۳ میلیون و۲۱۷ هزار تومان بود و اکنون 
با کاهش حدود ۲میلیون تومانــی، در هر متر مربع ۳۱ 

میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به فروش می رسد.
ارزان ترین معامالت مســکن پایتخت نیز بار دیگر در 
فروردین امســال در منطقه ۱۸ شهر تهران با میانگین 
قیمت هر متر مربع ۷ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان معامله 
شده است که البته نســبت به ماه گذشته خود کاهش 
قیمت حدود ۴۰۰ هزار تومانی را در هر متر مربع تجربه 
می کند. در منطقه ۵ تهران که به طور معمول بیشترین 
معامالت مسکن پایتخت را به خود اختصاص می دهد، با 
افزایش قیمت ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به ماه قبل مواجه 
هستیم و خانه در این منطقه در هر متر مربع به میانگین 

قیمتی ۱۹ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسیده است.
در منطقه ۳ پایتخت نیز قیمت خانه حدود یک میلیون 
تومان کاهش را تجربه کرده است و از میانگین قیمتی 
۲۷ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان در اسفندماه به قیمت ۲۶ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در فروردین امســال کاهش 

یافته است.
با این حال برای منطقه ۲۲ پایتخت که صاحب برج های 
سربه فلک کشــیده و متعددی است و خانه های خالی 
زیادی نیز در این منطقه وجود دارد شاهد افزایش قیمت 
در هر متر مربع هستیم. خانه های منطقه ۲۲ در فروردین 
امسال حدود یک میلیون تومان در هر متر مربع افزایش 
قیمت داشته است و به میانگین قیمتی ۱۵ میلیون و 

۲۱۴ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است.

افت ۸۰ درصدی معامالت در فروردین

قیمت مسکن در تهران کاهش یافت

دستور ویژه وزیر صمت به سازمان حمایت:
بــا قیمت هــای غیرمتعــارف و 
فاصله دار بازار آزاد خودرو قاطعانه 

برخورد شود
در پی رشــد قیمت ها در بازار آزاد خــودرو وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت با صدور دســتور ویژه 
به رئیس ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، از مسئوالن این سازمان خواست 
تا با توجه به وجود برخی قیمت های غیرمتعارف 
و فاصله دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار 
نســبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این 
موضوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد و مراتب را 

مستمراً به مردم اطالع رسانی کنند.
به گزارش وزارت صنعت، معــدن و تجارت، رضا 
رحمانی در این راستا تاکید کرد: به منظور حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان و ضرورت حساسیت 
موضوع از حیث وجود جریان سودجوی فرصت 
طلب پشــت پرده، نســبت به پیگیری جدی و 
برخورد با قیمت سازی های کاذب، در اسرع وقت 
با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری 
و هماهنگی کامل با سایر دستگاه های نظارتی و 
امنیتی موارد بررسی و نتایج به دست آمده جهت 
افزایش احساس امنیت مصرف کنندگان واقعی و 
در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، 

موارد را به اینجانب گزارش کنید.
وی همچنین تصریح کرده است که ضروریست 
اقداماتی همچون پیگیری، شناســایی و برخورد 
با متخلفان احتمالی احتکار خــودرو، پیگیری، 
شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع 
نظارتی و قضایی با سایت های اینترنتی متخلف که 
با ارائه قیمت های کاذب فضای بازار را دچار التهاب 
می کنند، در دســتور کار جدی سازمان حمایت 

قرار گیرد.
در دســتور وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب 
به سازمان حمایت آمده است: رفع موانع ثبت نام 
متقاضیان در ســایت های فروش خودروسازان 
داخلی به جــد و در ســریع ترین زمــان مورد 
رصد دقیق قرار گیرد تا شــرایط بــرای رفع نیاز 
مصرف کنندگان واقعی خودروهای تولید داخل 
تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان  و 
دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه 

غرب از سر مصرف کنندگان کوتاه شود.
رحمانی با اشــاره به غیرواقعی بودن قیمت های 
موجود در بازار و مناســب نبودن سرمایه گذاری 
مردم در این عرصــه، بر ضــرورت هماهنگی با 
رسانه های پر مخاطب داخلی زمینه آگاه سازی و 
اقناع عمومی جهت جلب همراهی بیشتر ایشان و 

کوتاه کردن دست سودجویان تاکید کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان 
کرد: با شناسایی کانون های فرصت طلب و برخورد 
قاطع با آنان و همچنین با توجه به نام گذاری امسال 
به نام ســال جهش تولید، تالش مضاعفی جهت 
تولید و عرضه هرچه بیشــتر، باید زمینه ی این 

سوءاستفاده ها هرچه سریعتر از بین برود.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر قیمت خودروی 
پراید در بازار آزاد افزایش سرسام آوری داشت که 
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا 
علت آن را خبر توقف تولید این خودرو عنوان کرد؛ 
به گفته او قیمت های سرســام آور خودرو توسط 
واســطه ها و مالکان خودروها و یا با قیمت سازی 

سایت های مجازی صورت می گیرد.
از طرف دیگر اخیرا موضوع افزایش قیمت خودرو و 
قیمت گذاری آن مطرح شده بوده و حتی اخباری در 
رابطه با توافق انجام شده برای فرمول قیمت گذاری 
منتشر شــد؛ به طوری که به نقل از برخی منابع 
از وزارت صمت اعالم شــد قیمت تمام شــده به 
اضافه حداکثر پنج درصد، سود تولیدکننده نرخ 
نهایی هر خودرو اســت. اما بعدا مشخص شد که 
با وجود برگزاری سه جلسه در ستاد تنظیم بازار 
در این رابطه نتیجه ای حاصل نشــد و در نهایت 
دو روز پیش رئیس شــورای رقابت با رد هرگونه 
ادعایی مبنی بر توافق این شورا با ستاد تنظیم بازار 
درباره  فرمول نهایی قیمت گذاری خودرو گفت که 
روش آنها برای قیمت گذاری خودرو از سوی شورا 
پذیرفته شده نیست، چرا که به بهانه بهای تمام شده 
اقالمی مورد محاســبه قرار می گیرد که می تواند 
قیمت خودرو را افزایش دهــد، این از نظر ما قابل 
 قبول نبوده و هر قیمت گذاری بدون توافق با شورا 

غیر قانونی است.
امروز هم سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به 
وزیر صمت، اعالم کرد که افزایش و اصالح قیمت 
خودروها باید مشروط به تضمین عواملی همچون 
جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره 
تأمین، انجام تعهدات، افزایــش خدمات پس از 
فروش، لزوم داخلی سازی و کاهش ارزبری، افزایش 
تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروســازان، 

انجام شود.

خبر

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هفتم،شماره 19۰9|  شنبه 2۰  اردیبهشت ماه 1399

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم گروه عمده 
خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات در سال ۱۳۹۸ 
برای کل کشــور ۴۲,۶ درصد، مناطق شهری ۴۲.۷ 

درصد و مناطق روستایی ۴۲.۲ درصد بوده است.
شــاخص کل )بر مبنــای۱۰۰=۱۳۹۵( در ســال 
۱۳۹۸ برای کل کشــور و مناطق شهری و روستایی 
به ترتیب عــدد ۱۸۵,۱، ۱۸۴.۰ و ۱۹۱.۴ را نشــان 
می دهد که نسبت به ســال قبل )نرخ تورم( برای کل 
کشــور ۳۴.۸ درصد، مناطق شــهری ۳۴.۴ درصد 

 و مناطــق روســتایی ۳۷.۳ درصد افزایش نشــان 
می دهد.

نرخ تورم کل نسبت به سال گذشته برای کل کشور، 
مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۷.۹، ۷.۸ و 

۹.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم گــروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« در سال ۱۳۹۸ برای کل کشور ۴۲,۶ درصد، 
مناطق شهری ۴۲.۷ درصد و مناطق روستایی ۴۲.۲ 
درصد بوده است. نرخ تورم »خوراکی ها و آشامیدنی ها 
و دخانیات« نسبت به ســال گذشته برای کل کشور، 

مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۴.۴، ۴.۳ و 
۴.۹ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم گروه عمده »کاال های غیر خوراکی و خدمات« 
در سال ۱۳۹۸ برای کل کشور ۳۱,۴ درصد، مناطق 
شهری ۳۱.۱ درصد و مناطق روستایی ۳۳.۵ درصد 
بوده است. نرخ تورم »کاال های غیر خوراکی و خدمات« 
نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و 
مناطق روستایی به ترتیب ۹.۰، ۸.۶ و ۱۱.۷ واحد درصد 

افزایش یافته است.

رئیس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت  از واگذاری 
معادن در بورس خبر داد. روحانی همچنین از بررســی 
واگذاری زمین  های دولتی و نیروهای مسلح خبر داد. پیش 
از این مرکز پژوهش های مجلس گفته بود دولت با واگذاری 
معادن به دنبال جبران کسری بودجه خود است. این در 
حالی است که فرهاد دژپســند در این زمینه گفته است 
واگذاری های اخیر برای جبران کسری بودجه نیست و در 

راستای کوچک سازی دولت است.
رئیس جمهوری با اشاره به ظرفیت های موجود در بخش 
معادن جهت تحقق شعار »جهش تولید« در سال جاری، 
تمرکز بر اکتشاف، واگذار کردن پهنه های معدنی، واگذاری 
به بخش خصوصی و جلوگیری از خام فروشی را به عنوان 
موضوعات مورد توجه این بخش عنوان کرد. حسن روحانی 
روز پنجشنبه در آئین بهره برداری از طرحهای ملی صنعت 
مس ایران، با اشــاره به ظرفیت های بخش مس و فلزات 
کشــور اظهار کرد: در بخش مس و فلزات در کنار فوالد و 
آلومینیوم در رتبه های مهمی هســتند که هم نیازهای 

داخلی را تامین می کنند و هم موجب صادرات می شوند.
وی با بیان اینکه »کرمان استانی سرزنده است که در بخش 
های مختلف هم به عنوان تولید کننده و هم به عنوان صادر 
کننده ایفای نقش می کند و زادگاه شخصیت های بسیار 
ارزشمندی همچون سرلشکر سلیمانی است« افزود: سال 
گذشته در کرمان در بخش معادن ۲۶ هزار میلیارد پروژه 
افتتاح شد و پیش بینی می شــود تا پایان امسال حدود 
۳۰ هزار میلیارد افتتاح شــود که این پاسخ قاطعی است 
که کارگران، مسئوالن و مدیران ما به استکبار می دهند 
که علی رغــم توطئه های آنها پیش می رویم و اشــتغال 
زایی میکنیم و به بازار سرمایه را  رونق می بخشیم. رییس 
جمهوری همچنین با تاکید بر اینکــه کرمان در برخی 
محصوالت مثل پسته و خرما دارای ظرفیت های صادراتی 
است، به برخی مشکالت ایجاد شده برای کشاورزان جهت 
فروش محصوالت خود به دلیل بیماری کرونا در کشــور 
اشاره و خاطرنشان کرد: باید برای محصوالت فراوانی که 
امروز بi دست آمده فکری کنیم تا کشاورزان بتوانند با 
قیمتی به صرفه محصوالت خود را بفروشند. روحانی در 
بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره به نامگذاری 
ســال ۹۹ به نام سال جهش تولید از ســوی مقام معظم 
رهبری اظهار کرد: امسال سال جهش تولید است و معنای 
جهش تولید نیز این است که امسال شاهد حرکتی سریعتر 

در مقایسه با قبل در حوزه تولید باشیم؛ تاکیدات رهبری بر 
تولید نیز به این دلیلی است که با شرایط موجود برای پیش 

رفتن کشور راهی جز تولید نداریم.
وی با بیان اینکه »برای تولید، صادرات و ایجاد اشــتغال 
یکی از ســرمایه های در اختیار دولت، معادن هستند«، 
خاطر نشان کرد: در حوزه معادل باید به در حوزه عمق نیز 
اقدامات خود را آغاز نماییم. بخش اول معدن اکتشاف است 
و بسیار خوشحال هستم که در این زمینه در دولت های 
یازدهم و دوازدهم کارهای بسیار خوبی انجام شده و کاری 
که در این ۷ سال انجام شده چندین برابر کاری است که در 

طول تاریخ کشور انجام شده است.
رئیس جمهوری همچنین با تاکید بر لزوم آزادسازی پهنه 
های معادن گفت: آزادســازی پهنه های معادن میتواند 
اشتغال بسیاری ایجاد کند. باید کاری کنیم که از معادنی 
که اکتشاف شده است به سرعت در اختیار مردم قرار دهیم؛ 
در این زمینه معموال اختالفاتی میان محیط زیســت و 
معادن وجود دارد که باید تالش کنیم در شــورای عالی 
محیط زیست این موضوعات را حل و فصل کنیم. اگر در 
معاون مسیری درست و تکنولوژی پیشرفته وجود داشته 
باشد، می توان بدون آسیب زدن به محیط زیست، به اهداف 

مربوطه دست یافت.
روحانی همچنین با تاکید بر واگذاری ســهام شــرکت 
های دولتی حــوزه معدن به مردم گفــت: توصیه من به 
ایمیدرو)سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران( این است که ســهام خود را در بورس عرضه کند. 
بورس تهران استعداد بسیار زیاد دارد؛ آنچه امروز در بورس 
تهران مشاهده می کنیم می توانیم بورس را به چندین برابر 
برسانیم. بورس وقتی زنده است که ما سهام جدید عرضه 
کنیم. وی با بیان اینکه امسال دو سه گام خوب در این زمینه 
برداشته شده است، اظهار کرد: سهام عدالت نیز ان شاءاهلل 
در بورس عرضه خواهد شد. اکثریت قاطع سهام عدالت برای 
شرکت هایی است که بسیار سود ده هستند و به راحتی در 
بورس به فروش خواهند رفت. باید موضوع سهام عدالت 
برای مردم توضیح داده شود. راه های فراوانی برای فروش 
این سهام وجود دارد تا مردم به راحتی بتوانند سهام خود 

را بفروشند و از پول آن استفاده کنند؛ در این زمینه وزارت 
اقتصاد و دارایی مسئولیت را بر عهده دارد.

رئیس جمهوری گفت: شرایط سختی که امروز به دلیل 
تحریم و کرونا ایجاد شده، باعث تعطیلی بسیاری از مشاغل 
شده است و بسیاری صدمه دیده اند در این زمینه کسانی 
که نیازمند هســتند می توانند ســهام خود را به فروش 
برسانند. روحانی با اشاره ظرفیت های آزاد نشده در حوزه 
سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: در زمینه بورس موضوعات 
نظیر فروش زمین های بزرگ و عرضه معادن را تا کنون 
مطرح نشده اســت که باید مورد توجه قرار بگیرد. رئیس 
جمهوری در پایان با تاکید بر لزوم پرهیز از خام فروشــی 
محصوالت معدنی گفت: برای توقف خام فروشــی، باید 
معادن از روز نخست اجرای پروژه های مختلف نظیر پروژه 
های ساختمانی سفارشاتی دریافت کنند. اگر معادن را به 
بخش خصوصی واگذار کنیم، این بخش به راحتی این کار 
را انجام می دهند. بخش دولتی اصوالً بخشی چابک نیست 
و برای انجام کارها تشریفات بسیاری را باید رعایت کند؛ 
بخش دولت ۸ صبح ســر کار می آید و ۴ بعد از ظهر کار 
را رها می کنند، اما بخش خصوصــی ۵ صبح کار خود را 
آغاز می کند و ۱۱ شب کار را رها می کند؛ بنابراین بخش 

خصوصی چابک تر از دولت می تواند این کار را انجام دهد.

عرضه سهام معدنی ها در بورس در دستور کار 
قرار گرفت

در همین زمینه  وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( از 
استخراج ۴۷۰ میلیون تن ماده معدنی در سال گذشته و 
برنامه ریزی برای رساندن این عدد به به باالی ۵۰۰ میلیون 
تن در ســال جاری خبر داد و اعالم کرد که با هماهنگی 
وزارت اقتصاد بخشی از سهام معادن که قابل واگذاری است، 
در بورس عرضه خواهد شد و جزئیات آن تا هفته های آتی 
اعالم می شود. همچنین پهنه ها و معادنی که دست سازمان 
زمین شناسی یا شرکت مس بوده در برنامه واگذاری قرار 
گرفته است. رضا رحمانی در مراسم افتتاح چهار طرح مس 
خاتون آباد کرمان که به صورت ویدئو کنفرانس و توسط 
رئیس جمهور افتتاح شد، اظهار کرد: هم اکنون تولیدات 

آلومینیوم، مس و فوالد دو برابر نیاز کشور است و در همین 
راستا در سال گذشــته و برای اولین بار رکورد تولید مس 
و فوالد در کشور زده شــد. وی افزود: در تولید روی میز ۸ 
برابر مصرف کشور ظرفیت داریم و ۴ برابر نیاز کشور تولید 
داریم که مابقی آن صادر می شود. همین روند در مورد سایر 

محصوالت معدنی نیز کمابیش صدق می کند.

بخشی از سهام معادن که قابل واگذاری است 
در بورس عرضه خواهد شد

رحمانی با بیان اینکه در مهمتریــن محصوالت صنایع 
معدنی، مثل آلومینیوم، مس و فوالد هم اکنون هیچ مشکلی 
در تامین داخل نداریم و صادرات نیز انجام می شود، با اشاره 
به تاکیدات رئیس جمهور و هیات دولت در حوزه معدن و 
صنایع معدنی، گفت: دو اقدام ویژه در دستور کار قرار گرفته 
که در یکی از موارد با هماهنگی وزارت اقتصاد بخشی از 
سهام معادن که قابل واگذاری است در بورس عرضه خواهد 
شد و به صورت کمی هم عددی تعیین شده و تا هفته های 
آتی اعالم می شود. مورد دوم نیز واگذاری خود پهنه ها و 
معادنی است که دست ســازمان زمین شناسی است و یا 

دست شرکت مس بوده که در برنامه واگذاری قرار دارد.
رحمانی همچنین با بیان اینکه در بخش معادن اقدامات 
بزرگی آغاز شده و امســال در حوزه واگذاری معادن نیز 
انقالبی شکل خواهد گرفت، تصریح کرد: این اقدام از چند 
ویژگی خوب برخوردار است که اوالً استان هایی همچون 
سیستان و بلوچستان، اردبیل، یزد و خراسان رضوی غیر از 
کرمان و آذربایجان شرقی که از قبل محور تولید مس بودند، 

چندین استان جدیداً مورد اکتشاف قرار گرفتند.
وی افزود: طبق برآوردهای اولیه ذخایری در برخی از این 
استان ها کشف شده که با ذخایر قبلی مس در سطح کشور 
برابری می کند و در استانی مثل سیستان و بلوچستان واقعاً 
یک اتفاق بزرگ و نوید بخش است.به گفته این مقام مسئول 
دیگر ویژگی مهم این برنامه توسعه آن است که این اقدامات 
توسط وزارت صمت و بدون وابستگی به منابع دولتی در 
قالب یک کنسرسیوم متشکل از ۱۱ شرکت عملیاتی شده 
و سازمان ایمیدرو و زمین شناسی در بخش اکتشافات اقدام 
کردند و دستور رئیس جمهور برای واگذاری امور به مردم در 
این بخش، به صورت کامل نمود یافته و خوشبختانه نتیجه 
بخش نیز بوده و اکتشافات موجود بیش از دو برابر شده است 

که حاصل این اقدامات است.

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به 
رشد ۹۰ درصدی شاخص ســهام از ابتدای سال تا کنون،گفت: سهامداران 
باکوچکترین نوسان از بازار سرمایه خارج نشــوند. به گزارش صدا و سیما، 
عباس آرگون افزود: دولت می تواند طرح های نیمه تمام را در غالب شرکت 
سهامی تعریف و در بازار بورس عرضه کند و از این طریق با تأمین مالی و اتمام 
این طرح ها گامی در تحقق جهش تولید بردارد. اکنون بهترین فرصت است تا 
حجم باالی نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی هدایت شود که می تواند 

عاملی برای ظرفیت سازی در تولید و اشتغال پایدار باشد.
وی با بیان اینکه دولت هم می تواند از این فرصت برای خود تأمین مالی داشته 
باشد گفت: البته دولت به جای دخالت کردن باید از بازار سرمایه حمایت کند.
آرگون افزود: در شرایطی که کمبود عرضه در مقابل تقاضا در بازار سرمایه وجود 
دارد بنگاه های بزرگ می توانند با عرضه سهام خود در این بازار، سرمایه های 
خود را از بازار ثانویه به بازار اولیه منتقل کنند و با ظرفیت ســازی ها و ایجاد 
اشــتغال، به افزایش تولید کمک کنند. وی ادامه داد: هر قدر شــرکت های 

بیشتری در بازار سرمایه داشته باشیم از آنجا که بازار سرمایه نماد شفافیت 
در کشور است این امر به ارتقا شفافیت در اقتصاد کمک می کند ضمن اینکه 
ورود شرکت های بیشتر در بازار سرمایه، به تقاضای بازار هم پاسخ خواهد داد.

ر شد ۹۰ درصد شاخص سهام از ابتدای سال تاکنون
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون شاخص سهام 
در بازار سرمایه حدود ۹۰ درصد رشــد داشته است گفت: درحالی که رشد 
اقتصادی ما منفی است این میزان رشد شــاخص با واقعیت های اقتصادی 
همخوانی ندارد بلکه این رشد ناشی از عدم رونق در سایر بازارهای موازی مانند 
ارز، طال، سکه، خودرو و مسکن است که موجب شده حجم باالی نقدینگی 
به بازار سرمایه وارد شود البته به نسبت تقاضای ایجاد شده در بازار سرمایه، 

عرضه ها شکل نگرفته است.
آرگون افزود: یکی دیگر از عوامل رشــد شاخص را می توان انتظارات تورمی 
دانست به طور نمونه سال گذشــته ۴۱ درصد تورم داشتیم، اما پیش بینی 

افرادی که وارد بازار سرمایه می شوند از تورم امسال بیش از این رقم است که 
موجب شده برای حفظ ارزش پول خود اقبال بیشتری به بازار سرمایه داشته 
باشند.وی مکانیزم بازار سرمایه را دیگر عامل رشد شاخص این بازار برشمرد 
و گفت: دامنه نواسان ۵ درصدی که دراین بازار دیده شده خود عامل تحریک 

کننده برای رشد شاخص و صف نشینی های طوالنی برای خرید سهام است.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: باید با 
تسهیل و سرعت بخشی به افزایش سرمایه شرکت ها، نقدینگی جامعه را جذب 
و آن را به طور مستقیم به بنگاه های اقتصادی تزریق کنیم ضمن اینکه باید 

بتوانیم عرضه های اولیه جدید هم در بازار سرمایه داشته باشیم.
آرگون با اشاره به اینکه در برخی سهام ها رشدهای چند درصدی در روزهای 
اخیر داشتیم افزود: اگر بازارها را با هم مقایسه کنیم در بازارهای دیگر هم شاید 
چنین حباب هایی وجود داشته باشد به طور نمونه در بازار سرمایه، شاخص 
کاماًل مشخص است و روزانه ثبت می شــود، اما در بازارهایی مانند مسکن 

شاخص ها به این دقت و ظرافت، بیان نمی شود.

مرکز آمار: تورم اقالم خوراکی در سال گذشته ۴2.۶ درصد بود

روند افزایشی نرخ تورم

جبران  کسری  بودجه  یا کوچک سازی دولت؟

معادن در بورس عرضه می شود

رشد ۹۰ درصدی شاخص سهام از ابتدای سال تاکنون
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قیمت سکه  به  ۶ میلیون و ۶۹۰ هزارتومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد تهران ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۶ میلیون و ۶۹۰ هزارتومان رسید. در جریان معامالت بازار آزاد تهران ۵ شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه 

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۶ میلیون و ۶۹۰ هزارتومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶ میلیون و ۴۵۰ هزارتومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۳۵۰ هزارتومان، 
ربع سکه یک میلیون و ۸۹۰ هزارتومان و سکه یک گرمی ۹۸۰ هزارتومان است. همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۶۹۲ دالر و ۵۲ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۶۵۱ هزار 

و ۹۲۰ تومان است.
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بعضی ها صفرهای حساب 
بانکی شان را دوست دارند. 
صفر بیشتر، برایشان معنی 
جیب پرتر دارد. از صد هزار 
به میلیــون و از میلیون به 
میلیــارد می خواهند صفر کنار صفــر و پول روی 
پول بگذارند، صفرهایی که البته زورشــان به تورم 
نمی رسد و قرار اســت به زودی با آنها خداحافظی 
کنیم. هنوز مشخص نیست این خداحافظی  مانند 
خداحافظی صفر از لیر ترکیه بدون بازگشت است 
یا مثل ونزوئالست که هر چند سال یک بار، قطاری 

از صفرهای تورمی از روی بولیوارش رد می شوند.
به گزارش ایرنا پالس مجلــس در روزهای پایانی 
خود، حذف صفر از پول ملی را که اولین بار در دهه 
۱۳۸۰ به طور جدی مطرح شد، تصویب کرد و حاال 
توپ این دایره های توخالی در زمین بانک مرکزی 
است. با این تغییر، هر ۱۰هزار ریال فعلی معادل یک 
تومان می شود و واحد کوچک تر، »قران« خواهد بود 

که هر صد تای آن برابر یک تومان است.
دربــاره تجربه های حــذف صفر از پــول ملی در 
کشورهای مختلف زیاد خوانده و شنیده ایم. اصالح 
واحد پــول تنها به حذف صفر خالصه نمی شــود. 
تغییر واحد پول کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا 
به یورو نیز یکــی از مثال های اصــالح واحد پولی 
است. در ســال های اخیر، تغییر واحد پول به دلیل 
تشکیل اتحادیه ها، استقالل کشورها و ساده سازی 
محاسبات انجام شده است. سابقه اصالح واحد پول 
به قرن ۱۹ میالدی باز می گــردد و یکی از آخرین 
موارد آن، در سال ۲۰۱۸ در کشور موریتانی انجام 

شده است.

اولین اسکناسی که صفرهایش را از دست 
داد

بیش از ۲۰۰ ســال پیش زمانی که پشتوانه پول، 

فلزات گرانبهایی مانند طال و نقره بود، با تغییر ذخایر 
طال و نقره هر کشور، ارزش پول نیز تغییر می کرد. 
اولین موارد اصالح واحد پول در قرن بیســتم، به 
تجربه آلمان باز می گردد که پس از جنگ جهانی 
اول انجام شــد. آلمان ها که ملزم به جبران غرامت 
جنگی کشــورهای آســیب دیده بودند، باید این 
هزینه ها را به صورت طال یا ارزهای خارجی پرداخت 

می کردند.
آلمان بــرای پرداخت این بدهی هــا ناچار به قطع 
رابطه پول ملی و طال شد و آغاز به چاپ پول بدون 
پشتوانه ای کرد که با نام »مارک کاغذی« شناخته 
می شد. اقدامی که به سرعت ارزش پول این کشور 
را کاهش داد و موجب بروز ابرتورمی شد که در آن 
تقریباً هر چهار روز قیمت ها دو برابر می شــد و در 
نهایت تعداد صفرهای مارک کاغذی را به ۱۲ عدد 
رســاند؛ کاغذهای چند تیریلیونی که البته ارزش 

چندانی نداشتند.
با این حال، پس از کنترل نرخ تــورم و اصالحات 
اقتصادی در سال ۱۹۴۸ و با معرفی مارک جدید در 
هر دو بخش شرقی و غربی آلمان، یادگار ابر تورم از 

پول آلمان ها حذف شد.

صفرهایی که در ۲۰ سال گذشته حذف 
شدند

بر اســاس اطالعات صندوق بین المللی پول در دو 
دهه گذشــته نیز مواردی از اصــالح واحد پول در 
کشورهای مختلف انجام شده است. بر این اساس، 
موریتانی در سال ۲۰۱۸ یک صفر از پول ملی خود 
برداشت. در سال ۲۰۰۷ نیز سودان با حذف دو صفر 

از دینار سودان، پوند سودان را به گردش انداخت.
 در سال ۲۰۰۴ سورینام سه صفر از واحد پول ملی 
خود حذف و دالر سورینام را معرفی کرد. زامبیا در 
سال ۲۰۱۳ سه ســفر از پول ملی خود حذف کرد. 
سائوتومه و پرنسیپ که جزیره ای کوچک در خلیج 
گینه در غرب قاره آفریقاست در ۲۰۱۹ سه صفر از 

پول ملی خود را حذف کرد.
رومانی، موزامبیــک، زیمبابوه، غنــا و بالروس از 

کشورهایی هســتند که طی ســال های ۲۰۰۶ تا 
۲۰۱۷، با حذف چهار صفر از پول ملی، واحد پول 
خود را اصــالح کردند. واحد پول در دو همســایه 
شمالی کشورمان یعنی آذربایجان و ترکمنستان، 
نام مشترکی دارد؛ منات. این دو کشور به تریتب در 
سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ واحد پول خود را به طور 
مشــابهی تغییر دادند. در هر دو کشــور، »منات« 
جدید معرفی شــد که معادل ۵۰۰۰ منات قدیم 

است.
ترکیه با حذف ۶ صفر، یکی از تغییرات موفقیت آمیز  
واحد پول ملی در ۲۰ سال گذشته را تجربه کرده 
و ونزوئال با تالش های چندباره، بیشــترین تالش 
ناموفق را برای این تغییر داشــته اســت. آخرین 
تالش ونزوئال برای اصالح واحد پول، مربوط به سال 
۲۰۱۸ و حذف پنج صفر است. محسن مهرآرا، استاد 
اقتصاد دانشگاه تهران در بخشی از یک مقاله علمی-

پژوهشی که در سال ۱۳۹۳ به طور مشترک با مهدی 
خندان سویری نوشته و منتشر شــده، به بررسی 

تجربه ترکیه و ونزوئال در این زمینه پرداخته است.

چرا تجربه ترکیه و ونزوئال در حذف صفر 
متفاوت است؟

در این مقاله، تغییر واحد پول ترکیه به عنوان بخشی 
از اصالح ساختار نظام پولی با کمک برنامه صندوق 
بین المللی پول و سیاست مبارزه با تورم، مورد توجه 
قرار گرفته است. بر این اساس، سه عامل بنیادین 
برای توسعه زیرســاخت های سیاست پولی ترکیه 
توسط بانک مرکزی این کشــور، »سیاست قاطع 
هدف گیری تورم و تعیین نرخ بهره ماهانه توســط 
کمیته سیاست پولی«، »سیاست نرخ ارز شناور« و 

»افزایش ذخایر ارزی« عنوان شده است.
اســتقالل بانک مرکزی در مبارزه با تورم و تعیین 
نرخ بهره و عــدم دخالت دولــت و بانک مرکزی 
در تعیین نــرخ ارز، از دالیل موفقیــت ترکیه در 
بهبود سیاســت های پولی این کشــور هستند که 
موجب شدند ترکیه با نرخ های لجام گسیخته تورم 
خداحافظی کند و در نتیجه، نیــازی به پول های 

درشتی مثل ۲۰ میلیون لیر نداشته باشد. در واقع، 
اصالح واحد پول در این کشور، راهکاری برای حذف 
صفرهایی بود کــه در دوره های تورم ســه رقمی، 
به دلیل افزایش قیمــت کاال و خدمات، تقاضا برای 

پول نقد با ابعاد بزرگ را باال برده بود.
تجربه ونزوئــال در نقطه مقابل ترکیه قــرار دارد. 
نرخ برابری دالر زیمبابوه بــه دالر آمریکا در زمان 
استقالل این کشــور یعنی ســال ۱۹۸۰، برابر با 
۱.۲۵ بود، اما به دنبال بحران های اقتصادی و تورم 
شدید در سال ۲۰۰۶ این نرخ به ۱۰۰ تریلیون دالر 
زیمبابوه رسید، یعنی عدد یک و ۱۴ صفر در مقابل 

آن برابر با یک دالر بود.
زیمبابوه کشــوری اســت که با نرخ های تورم باور 
نکردنی مواجه شده و ارقام چند هزار درصدی را در 
نرخ تورم خود دیده است. با این حال، سیاست گذار 
پولی گام آخر اصالحات را می بینید و هر بار تالش 
می کند با حذف چند صفر، اوضاع را ســر و سامان 
دهد. غافل از اینکه اصالح واحد پولی، آخرین گام 
پس از به هدف نشستن سیاست های کنترل تورم 

است. این نحوه برخورد با مســئله، یادآور عبارتی 
است که اقتصاددانان داخلی به کار می برند: اقدامات 

آرایشی در اقتصاد.

آیا حذف صفــر از پول ملــی اقدامی 
غیرضروری است؟

تغییــر واحــد پــول ملــی موضــوع موردعالقه 
سیاستمداران ایرانی است و از اواسط دهه ۱۳۸۰ 
بارهای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اقدامی 
که تأثیری بر نرخ تورم ندارد و صرفاً محاســبات را 
آسان تر می کند. تجربه ترکیه نشان می دهد حذف 
صفر، گامی پس از کنترل تورم اســت و در مقابل، 
ونزوئال به دلیل شکست در مهار تورم، ناچار می شود 
هر چند سال یک بار دستی به ســر و روی بولیوار 
بکشد تا صفرهای زائدش را حذف کند. با این حال، 
باید دید این اقدام در ایــران و در دورانی که با یکی 
از باالترین نرخ های تورم ســاالنه در ۴۰ سال اخیر 
یعنی ۴۱.۲ درصد مواجه بودیم، چه  تأثیری از خود 

به جای می گذارد.

صفرهایریالکجامیروند؟

حذف صفرهای ریال؛ نیاز امروز یا اقدام آرایشی؟ فرصتنابرشدکسبوکارهایآنالین
   مظفر علیخانی، معاون امور تشکل های 

اتاق بازرگانی ایران
شــیوع ویروس کرونا عمال اقتصاد کشور در سه 
بخش تولید، توزیع و صــادرات را تحت تاثیر قرار 
داد. طی این مدت بسیاری از واحد های تولیدی به 
جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی تعطیل شدند و چند شیفت 
کار را به یک شیفت تقلیل دادند. ظرفیت عملیاتی 
تولید در بســیاری از بخش ها کاهش پیدا کرد و 
کاهش سطح تولید، بیکاری نیروی کار را به دنبال 
داشت.  از سوی دیگر در چنین شرایطی تهیه مواد 
اولیه تولید، ماشین آالت خطوط تولید، کاالهای 
واسطه ای و نهاده های تولید از بازار داخل و خارج از 

کشور دچار مخاطره شد. 
در وضعیتی که تولید کاهــش پیدا کرد و به دلیل 
کاهش تقاضا در بازار داخلــی و صادراتی انبارها 
پر شده است و امکان فروش نیســت، بنگاه ها در 
بخش نقدینگی  و سرمایه در گردش دچار مشکل 
شده اند و تولیدکننده قادر نیست هزینه های حقوق 
و دستمزد، خدمات دولتی، آب، برق، گاز، مالیات، 
تامین اجتماعی، حقــوق ورودی برای ترخیص 
کاالهای وارداتی، اصل تسهیالت و اقساط بانکی 

را بپردازد.
از طرف دیگر به دلیل مسدود بودن مرزها و رعایت 
پروتکل های بهداشتی امکان صادرات وجود ندارد و 
در بازار صادراتی نیز تقاضا کاهش پیدا کرده است و 
مجموعه این عوامل بخش تولید، توزیع و صادرات 

کشور را دچار مشکل کرده است.
اصلی ترین تاثیر منفی شیوع کرونا بر بخش های 
اقتصادی، کاهش شدید تقاضا است. کاهش تقاضا 
ســبب تضعیف فعالیت های خدماتی حوزه غذا و 
آشامیدنی، لجستیک، گردشگری، رفاهی و ورزشی 
و فعالیت های تولیدی محصوالت لوکس، پوشاک 
شد. به دلیل اینکه مجتمع های تجاری و واحدهای 
صنفی بسته شد در توزیع مشکالت عدیده ای به 
وجود آمد. واحدهایی که باز بودند نیز مشتری به 
دلیل مسائل بهداشتی ورود پیدا نمی کرد و کسب و 
کارها دچار چالش شــدند. با این وجود در میان 
بخش هایی که از شیوع کرونا صدمه می بینند هم، 
تفاوت هایی وجود دارد؛ به صورتی که عمق و شدت 
ضرر برای تمام این بخش ها یکسان نخواهد بود. طی 
این مدت تولید صنایعی که اقالم بهداشی، سالمت 
و ملزومات پزشکی و دارویی تولید می کردند، رونق 

گرفت و تقاضا برای آنها افزایش داشت.
اما واقعیت این اســت که بخش بزرگ دیگری از 
صنایع آسیب دید و این صنایع محدود به ۱۳ موردی 
که دولت عنوان کرد، نیست بلکه دامنه گسترده تری 

دارد و این صنایع نیاز به حمایت دولتی دارند.
از طرف دیگر کرونا ، فرصت نابی برای رشد خدمات 
و کسب و کارهای آنالین ایجاد کرد. به دلیل افزایش 
تقاضای به وجود آمده، شرایط مناسبی برای رونق 
این دسته از کسب و کارها ایجاد شد. از جمله این 
خدمات و کســب و کارهای مجازی، می توان به 
مواردی نظیر فروش اینترنتی محصوالت و خدمات، 
مشاغل خانگی در ابعاد مجازی آن، پلت فرم های 
آمــوزش از راه دور، نرم افزارهــا و راهکارهــای 
سازمانی دورکاری، کسب و کارهای تولید محتوا 
و اســتارت آپ ها و کســب و کارهای استارت آپی 

اشاره کرد.
اما با مشــکالتی که طــی این مــدت در زمینه 
توزیع پیش آمد، مشــخص شد بسترهای آنالین 
ما جوابگوی نیازها و تقاضاها در چنین شــرایطی 
نیستند. تجارت آنالین و تجارت الکترونیکی هنوز 
در ایران در ابتدای راه قرار دارد. شبکه  های آنالین 
هم در بعد عرضه و هم در بعد تقاضا نیاز به تقویت 
زیرســاخت ها و از طرفی نیاز به فرهنگ سازی و 
آموزش دارد. واقعیت این اســت که هنوز بخش 
زیادی از مردم با شیوه های خرید و پرداخت آنالین 
آشنا نیستند و یا اساسا اعتماد ندارند. الزم است در 

این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد.  
کیفیت این پلتفرم های آنالین باید در حدی باشد 
که مردم به این سیســتم ها و به پرداخت آنالین 
اعتماد کنند، کاالهای ســفارش داده شده باید به 
موقع و صحیح و سالم به دست فرد متقاضی برسد، 

سیستم های پرداخت باید امنیت داشته باشد. 
در کشــورهای پیشــرفته طی مدت شیوع کرونا 
بخش آنالین با افزایش فروش چشمگیری رو به رو 
بود و حتی منجر به استخدام های گسترده در این 
بخش ها شد. اما تفاوت این است که در این کشورها 
اوال مردم به طور کامل با این بسترها آشنا هستند و 
از طرف دیگر سیستم پرداخت امنیت دارد و قابل 

اعتماد است.
پیش بینی ها حاکی از این اســت که در پساکرونا 
کسب و کارها به سمت شبکه های فروش و توزیع 
مجازی کشیده می شوند. الزم است در این زمینه 
هم تولیدکنندگان و بنگاه ها و هم مصرف کنندگان 
آموزش الزم را ببینند و فرهنگ سازی صورت گیرد.  
وزارتخانه های مســئول باید احساس مسئولیت 
کنند و زیرساخت ها را تقویت کنند تا این فرهنگ 

جا بیفتد.
کرونا این ضرورت را هم به مسوالن، سیاستمداران، 
متولیان و هم به بنگاه ها و مردم و مشتریان نشان 
داد که باید نگاه ویژه ای به تجــارت الکترونیک و 

پلتفرم های آنالین داشته باشند.

سرمقاله

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: 
هم اکنون احداث و توسعه هفت باب تصفیه خانه فاضالب  
در استان اصفهان با پیش بینی اعتباری بالغ بر ۴۴۱ میلیارد 

ریال در دستور کار قرار دارد .
مهندس هاشــم امینی افزود: در حــال حاضر چهار باب 
تصفیه خانه فاضالب جدیداالحداث در شهرهای چادگان، 
نطنز،گلپایگان، تیران و توسعه تصفیه خانه فاضالب شهر 
های فوالدشهر و بویین و پکیج تصفیه خانه تودشک در 
حال اجرا است که پیش بینی می شــود در سال جاری 
توسعه تصفیه خانه فاضالب شهرهای بویین و فوالدشهر 
و پکیج تصفیه خانه تودشــک درمدار بهره برداری قرار 
گیرد. وی با بیان اینکه اصفهان بیشــترین تعداد تصفیه 
خانه های فاضالب را در کشور به خود اختصاص داده است 
خاطرنشان ساخت: هم اکنون ۲۶ باب تصفیه خانه فاضالب 
در استان اصفهان در مدار بهره برداری قرار دارد که بیانگر 

بیشترین تعداد تصفیه خانه فاضالب استانی درکشور است.
مهندس امینی با اشــاره به روش های گوناگون تصفیه 
فاضالب در اصفهان تصریح کرد: فاضالب در اصفهان به 
روش های متنوع تصفیه می شود که می توان در این راستا 
به روش برکه تثبیت،الگون هوادهی ، لجن فعال و لجن 

فعال پیشرفته با حذف ازت و فسفر اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اظهار 
داشــت: در حال حاضر ۱۲ تصفیه خانه به روش الگون 
هوادهی ،۱۱ تصفیه خانه به روش لجن فعال و ۹ تصفیه 
خانه به روش برکه تثبیت فاضالب را تصفیه می کنند. وی 
با تاکید بر ارتقای کیفیت پساب  بیان داشت: هم اکنون 
بیش از ۱۷۱ میلیون مترمکعب پساب در  سال، در استان 
اصفهان مطابق با اســتانداردهای تعریف شده تولید می 
شود که حسب اولویت به صنعت ، فضای سبز و در نهایت 
محیط زیســت اختصاص می یابد.  مدیرعامل شــرکت 
آبفا استان اصفهان احداث  و توســعه تصفیه خانه های 
فاضالب را ضروری برشمرد و عنوان کرد: جلوگیري از آلوده 
شدن منابع آب هاي ســطحي و زیر زمیني ، خاک و هوا، 
ارتقاي سطح بهداشت عمومي و بهداشت محیط زیست 
با جلوگیري از وارد شــدن مواد آلوده کننده به محیط.، 
بازیافت حجم قابل مالحظــه اي از آب هاي به ظاهر زائد 
و غیر قابل استفاده و کاربرد آن در امر کشاورزي و فضاي 
سبز از جمله عوامل موثر در احداث و توسعه تصفیه خانه 

فاضالب محسوب می شود. 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان گفت: به مناسبت روز جهانی پرستار، 
شــهر اصفهان نیز همزمان با شــهرهای عضو 
مجمع شهرداران آسیایی یکی از پل های شهر 
را با نورپردازی ســفید بــرای قدردانی از کادر 
درمان، نورپردازی خواهد کرد که در اصفهان پل 
تاریخی خواجو برای ایــن اقدام جهانی انتخاب 

شده است.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری 
اصفهان، ایمان حجتی با اشــاره به اینکه برای 
قدردانی از تــالش های کادر درمانــی به ویژه 
در ایام شــیوع بیماری کرونــا و همزمان با روز 
جهانی پرستار، ســازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهــان و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری اصفهان، اقدام به نورپــردازی پل 
تاریخــی خواجو خواهنــد کرد، اظهــار کرد: 
این اقــدام فردا )جمعــه ۱۹ اردیبهشــت( با 
 نور ســفید روی ضلع شــرقی پل خواجو انجام 

می شود.  

وی ادامــه داد: مدت زمان اجــرای نورپردازی 
دو ســاعت خواهــد بــود و برنامــه از حدود 
ســاعت ۲۰ و ۱۵ دقیقــه بــا دســتگاه های 
ویدئومپینگ آغاز می شــود و تا ســاعت ۲۲ 
ادامه دارد که شــهروندان مــی توانند تصاویر 
 آن را از طریــق اینترنــت و فضاهــای مجازی 

دنبال کنند. 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: همزمان بــا اصفهان این 
کار در شهرهای عضو شبکه شهرهای آسیایی به 

مناسبت روز پرستار اجرا می شود. 
وی اضافه کرد: روز هشــت مــاه می میالدی و 
روز دوازدهــم این ماه به ترتیــب »روز جهانی 
صلیب ســرخ و هالل احمر« و »روز پرســتار« 
اســت به همین دلیل این اقدام سراســری با 
هدف همدردی با کادر درمانی جهان با شــعار 
»Common pain« )درد مشترک( به ویژه 
همزمان با شیوع بیماری کرونا در جهان صورت 

می گیرد.  

فاز توسعه تصفیه خانه فاضالب شهرهای فوالد شهر و بویین 
در سال جاری به بهره برداری می رسد

همزمانباشهرهایعضومجمعشهردارانآسیاییوبهمناسبتروزجهانیپرستار

پل خواجو برای قدردانی از پرستاران و با شعار  درد مشترک  نورپردازی می شود  
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گروه اقتصاد کالن
News kasbokar@gmail.com

فوالد مبارکه با اســتفاده از تجارب ارزندۀ خود 
در طول مســیر تعالی، مرزهای تولید را پشــت 
سر گذاشــته و عالوه بر این، برای ارتقای جایگاه 
رقابتی خود و به تبع آن صنعت فوالد کشور گام 
های بلندی در حوزۀ بومی سازی، ارتقای سطح 
تکنولوژی و کســب و انتقال دانش فنی صنعت 

فوالد برداشته است.
آنچه می خوانیدبرگرفته از یادداشتی از  مهندس 
عظیمیان مدیرعامل فــوالد مبارکه درخصوص 
نقش فوالد مبارکه در رونــق اقتصادی و جهش 

تولید است . با ما همراه باشید.

نقش و جایگاه فوالد مبارکه 
شــرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین شرکت 
فوالدی کشور، با حدود سه دهه تجربه در تولید انواع 
محصوالت تخت فوالدی، نقش محوری در توسعۀ 
صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور بر عهده داشته 
است. این شرکت در سال ۹۸ با تولید ۷.۵ میلیون 
تن انواع محصوالت فوالدی عملکرد قابل توجهی 
داشته و در همین سال از رشدی بالغ بر ۱۲.۵ درصد 
نسبت به برنامه و ۶۷ درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل برخوردار بوده است.
 یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد 
ایران، پدیدۀ جهانی شدن است که برخورداری از 
صنعت رقابت پذیر را برای اقتصاد اجتناب ناپذیر 
می سازد. یکی از اقدامات اساسی و مهم کشور در 
دستیابی به اهداف ترسیم شده، بهبود فضای کسب 
وکار و رقابتی نمودن آن در کشــور است. فضای 
کسب وکار از جمله شــاخص های تعیین کنندۀ 

وضعیت اقتصادی هر کشــور اســت که با استناد 
به آن میتوان به بررســی و تجزیه وتحلیل شرایط 
اقتصادی هر کشور پرداخت. به همین دلیل صنعت 
فوالد به عنوان یکی از صنایع مهم و اســتراتژیک 
 و قابل رقابت، مــی تواند با افزایــش قابلیت ها و 
توانمندی های خود ســهم قابل توجهی در بهبود 

فضای کسب وکار کشور ایفا کند.

رشد و تعالی آیندۀ صنعت فوالد
به طورکلی آیندۀ صنعت فوالد کشور به عواملی 
از قبیل تغییرات تکنولوژیــک در صنایع پایین 
دست )از قبیل صنایع خودروسازی(، تکنولوژی 
دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم، سرانۀ مصرف 
فوالد، بودجۀ عمرانی کشور، نحوۀ مصرف انرژی 
و آب وابســته خواهد بود. همچنیــن با توجه به 
عوامــل مذکور و بــه کارگیری مفاهیــم برنامه 
ریزی استراتژیک، این شرکت اقداماتی از قبیل 
احداث و توسعۀ خطوط تولیدی )پروژۀ نورد گرم 
۲(، ســرمایه گذاری در تولید اقالم استراتژیک 
 مصرفی صنعت فوالد ازجمله الکترود گرافیتی و 
ســرمایه گذاری در طــرح های معدنــی را در 
 دستور کار خود قرار داده است. البته مانند سایر 
شــرکت های بزرگ تولیدی و فعــال در صنعت 
کشور، با چالش ها و مشــکالتی در حوزۀ تأمین 
مواد اولیــه )از قبیل ســنگ آهن، کنســانتره 
و گندلــه(، محدودیت زیرســاخت های حمل 
ونقل، تولید و توزیــع حامل های انــرژی، نرخ 
تأمین مالی بــاال و تحریم هــای خارجی مواجه 
است و ســعی کرده با بهره گیری از قابلیت ها و 

توانمند یهای خود )از قبیل وجود سرمایۀ انسانی 
باتجربه، سیستم های تولیدی و پشتیبانی کارا، 
افزایش چابکی و بهــره وری فرایندهای تولیدی 
 و...( تا حدود قابل توجهی بر مشــکالت یادشده

 فائق آید.
فــوالد مبارکه بــا اســتفاده از تجــارب ارزندۀ 
خود در طول مســیر تعالی، مرزهــای تولید را 
پشت سر گذاشــته و عالوه بر این، برای ارتقای 
جایــگاه رقابتی خود و به تبــع آن صنعت فوالد 
کشــور گام های بلندی در حوزۀ بومی ســازی، 
ارتقــای ســطح تکنولــوژی و کســب و انتقال 
دانش فنی صنعت فوالد برداشــته است و امید 
اســت در آینده بتوانــد فراتــر از تولیدکنندۀ 
فوالد، بــه شــرکتی تبدیل شــود کــه دارای 
 تکنولوژی ســاخت کارخانه های فوالدســازی

 است.
شــعار ســال ۹۹ یعنی »جهش تولید« در سایۀ 
رشــد صنایع مادر محقق میگردد. در این میان، 
زنجیرۀ تأمین گســتردۀ فوالد مبارکه شــامل 
۲هزار و ۸۰۰ تأمیــن کنندۀ خدمــات و کاال با 
حدود ۸۲ درصد ساخت داخل و شبکۀ گستردۀ 
مشتریان شرکت شــامل هزار کارخانه و کارگاه 
به طور مســتقیم و ۳ هــزار کارخانــه و کارگاه 
به طور غیرمســتقیم اســت. به طورکلی فوالد 
مبارکه به عنوان یکی از بزرگترین شــرکت های 
 تولیدی کشور نقش بسزایی در تحقق این شعار 

ایفا می کند.

مهمترین دستاورد اخیر فوالد مبارکه 
در حوزۀ تولید

یکی دیگر از گام های اساســی فــوالد مبارکه 
حرکت به ســوی تولید محصوالت ویژه خصوصا 
تولید ورق های مورداســتفاده در ســاخت لولۀ 
انتقال گازترش اســت که به حمداهلل با دستیابی 
به این تکنولوژی توانســت در سال ۹۸ نخستین 
اســلب های API را که یکی از نیازهای اساسی 
وزارت نفت است، در ماشین ریخته گری شمارۀ 
۵ خود تولید کند و گام مهمــی در بی نیازی از 

واردات این محصول بردارد.

فوالد مبارکه به وسعت تمامی ایران
فوالد مبارکه همراه با شرکتهای گروه خود، غیر 
از مرکز ایران، از جنوبی ترین نقطۀ کشور یعنی 
فوالد هرمزگان در بندرعباس تا فوالد ســنگان 
در شمال شرقی کشور را پوشــش داده و عالوه 
بر توســعۀ تولید و درآمدزایی در نقاط مختلف، 
کمک شایان توجهی به اشتغالزایی و توسعۀ رفاه 

اجتماعی در سایر استان ها کرده است.

مدیرعاملفوالدمطرحکرد

فوالد مبارکه مولد و عامل جهش تولید و رونق اقتصادی
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر در نظر دارد پروژه اجرای عملیات احداث کمربند حفاظتی 
) بنچ مارک بتون آرمه ( واقع در مناطقی از حوزه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های چالوس و نوشهر را از 
طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط دارای گواهینامه صالحیت در رشته کشاورزی و منابع 
طبیعی، ابنیه با حداقل پایه ۵ صادره از دفتر فنی استانداری، صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

به شرح ذیل واگذار نماید.
1- تضمین شرکت در مناقصه طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی با توجه به برآورد انجام شده برای هر یک از پروژه ها 

به مبلغ 22۵.000.000ریال می باشد.
2- مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت 1۷ روز پنجشنبه مورخ 99/02/2۵ از طریق سامانه ستاد 

می باشدضمنا آگهی نوبت اول روز شنبه مورخ 99/02/20 و آگهی نوبت دوم روز یکشنبه مورخ99/02/21 خواهد بود.
3- آخرین مهلت تحویل پیشنهاد ها تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 99/03/10گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز 

یکشنبه مورخ 99/03/11 از طریق سامانه ستاد می باشد.
4 -  برآورد اولیه بر مبنای فهرست بها، ابنیه سال 1399به شرح جدول فوق می باشد.

۵-  مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد ها می باشد.
6-  محل دریافت اسناد، ارسال و گشایش پیشنهادها، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس اینترنتی 

)www.setadiran.ir ( می باشد.
 عبدالرضا سنگاری  
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر

نوبت اول 
تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

نوبت دوم 

 آگـهی مناقـصه
شهرداری نوشهر در نظر دارد نسبت به واگذاری اجرای عملیات عمرانی به شرح ذیل اقدام نماید.

شماره حساب سپرده 
بانک ملی

زمان تحویل 
اسناد

مهلت فروش اسناد  مبلغ سپرده
) ریال(

نوع اعتبار نوع 
اوراق 

 مبلغ برآورد اولیه
 ) ریال (

عنوان مناقصه ردیف

3100002116008 1399/03/10 1399/02/13 الی 1399/02/2۷ 8.۷00.000.000 دولتی- داخلی  نقدی 86.۷6۷.۵6۷.130 ساماندهی دیوار و پوشش روی رودخانه شهرود حدفاصل اداره برق الی ورودی خیابان موسی صدر – فردوسی 1

3100002116008 1399/03/10 1399/02/13 الی 1399/02/2۷ 1.400.000.000 دولتی- داخلی  نقدی 14.1۷1.348.463 دیوار سیل بند رودخانه کر کرودسر ضلع شرقی  2

3100002116008 1399/03/10 1399/02/13 الی 1399/02/2۷ 1.۷00.000.000 دولتی- داخلی  نقدی 1۷.343.434.84۷ دیواره سیل بند رودخانه کر کرودسر ضلع غربی 3

3100002116008 1399/03/10 1399/02/13 الی 1399/02/2۷ 380.000.000 دولتی- داخلی  نقدی 3.832.096.114 احداث پل امیر  کبیر 4

شهرداری در رد یا قبول هر پیشنهاد مختار است. سایر جزئیات در دفترچه مناقصه درج گردد.
مکان اخذ اسناد مناقصه امور پیمان و قراردادهای شهرداری نوشهر می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 12 ظهر مورخ 1399/03/11 می باشد.
علی امانی
شهردار نوشهر
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فاك کل مبلغ ) ریال ( تعداد محل اجرای 

عملیات
محل 
اعتبار

عنوان پروژه ردیف

4.498.622.000 500 منطقه فشکور 
و بیجدنو و 

باالدست

از محل 
اعتبار سفر 
مقام معظم 

رهبری

عملیات احداث 
 کمربند حفاظتی 

) بنج مارک بتون ارمه (

1

4.498.622.000 500 منطقه 
گلندرود و 

باالدست

از محل 
اعتبار سفر 
مقام معظم 

رهبری

عملیات احداث 
 کمربند حفاظتی 

) بنچ مارک بتون ارمه (

2

شــعار »در خانه بمانید 
و خرید کنید« با شــیوع 
کرونــا، صــف خریــد 
را در فروشــگاه هــای 
اینترنتی ایجــاد کرد. در 

 همین میــان واژه »اینترنتی« در کنار نام همه کســب
 و کارهــای ســنتی ای قــرار گرفــت کــه پیــش 
از ایــن اگــر آنهــا را بــه بســتر مجــازی مــی 
 خواندیــم، در مقابــل آن مقاومــت مــی کردنــد؛

 ولی خانه نشینی صاحبان مشاغل که خیلی از آنها هنوز 
هم به اجبار در قرنطینه اند، باعث شد که به فکر راه اندازی 
پیجی در اینســتاگرام یا ارائه محصوالت در پلتفرم ها و 
مارکت پلیس هایی بیفتند که روزی به دید تفنن به آن 

نگاه می کردند.
 اما امروز همان روز مباداســت که کرونا در گوشه گوشه 
خیابان ها النه کرده و مردم و صاحبان مشــاغل را وامی 
دارد تا به سامانه ها و پلتفرم های اینترنتی به چشم یک 

ضرورت نگاه کنند. 
»کســب و کار« در گفتگو با دو کارشناس، آسیب های 
کرونا و چالش های دیجیتالی شــدن کســب و کارها را 

بررسی می کند. 

شوک  كرونا  مسير  كسب و كارها را تغيير داد

تکاپوی  آنالین ها  برای  حفظ  مشتریان
رشد 50 تا 400درصدی كسب و كارهای فعال در زمينه فروش آنالین و دوركاری

تاب آوری کسب و کارهای اینترنتی در عصر کرونا
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و نایب رئیس کمیسیون انرژی و 

محیط زیست اتاق تهران
بزرگ ترین عارضه ای که ما ناشی از کرونا با آن روبه رو هستیم، مساله کاهش تقاضاست. تقاضا در کل دنیا و به تبع در ایران 
به شدت پایین آمده است. وقتی تقاضا و بازار ضعیف شود سرعت موتور اقتصاد پایین می آید و حتی برای بخش هایی سرعت 
به صفر هم می رسد و لذا در این دوران باید بتوانیم مدیریت کنیم تا این دوران بگذرد و بتوانیم موتور تولید را که از ایجاد 
بازار و افزایش تقاضا ناشی خواهد شد، راه بیندازیم. در حوزه انرژی نیز کاهش تقاضای کشورهای مصرف کننده نفت در 
دنیا )که بزرگ ترین آن چین است( باعث شد که قیمت نفت در یک روز منفی شود. منظور این است که علت عمده کاهش 
قیمت انرژی همین بحث کاهش تقاضاست. در ایران نیز مصرف بنزین از 90 میلیون به ۵۵ میلیون لیتر رسید. این کاهش 
قیمت ناشی از کاهش تقاضاست. مساله دوم در مورد کرونا افزایش خریدهای اینترنتی بود که در پی آن خیلی از فروشگاه 
های اینترنتی در کشور همانند غول های اینترنتی جهان به طورمثال آمازون با افزایش تقاضای مردم اورلود شدند. در مورد 
هجوم مردم به خرده فروشی های آنالین باید بدانیم که ما آماده چنین وضعیتی نبودیم. نمی شود که یک شبه انتظار داشته 
باشیم که بتوانیم وضعیت و چارچوب هایمان را به وضعیت جدید تغییر بدهیم. نمونه آن فروشگاه های اینترنتی داخلی 
هستند که هرچند تقاضای مردم بسیار زیاد شد؛ اما این پلتفرم ها نمی توانند اجناس را در زمان مقرر و سریع تحویل دهند 
و اجناس با تاخیر تحویل می شود. علت آن نیز این است که زیرساخت های الزم برای این موضوع در کشور ما آماده نیست. 
پلتفرم های اینترنتی نیاز به زیرساخت دارند. ایجاد زیرساخت نیز نیاز به زمان دارد که کسب و کارها وارد این بستر شوند 
و خودشان را تغییر دهند. در حال حاضر پلتفرم های آنالین بسترهای الزم را ایجاد می کنند و قطعا با گذشت زمان نتایج 
خوبی هم خواهیم گرفت. این امر بدیهی است و تجارت الکترونیک در ایران نیز از این موضوع استثنا نیست و به این موضوع 
خواهیم رسید. مساله این است که از آنجا که اقتصاد ما واردات محور بوده و مشکالت دیگری در اقتصاد کالن داریم، اگر آنها 
را حل نکنیم مشکالت دیگری را در اقتصاد شاهد خواهیم بود و این باعث می شود زیرساخت سازی برای صنعت تجارت 
الکترونیک و مبادالت اقتصادی در داخل به صورت تجاری و یا با خارج به مشکل بخورد. اگر تجارت الکترونیک نیز تقویت 
شود ولی زیرساخت اقتصاد کالن درست نشود باز به مشکل خواهیم خورد. ما فقط شکل و فرم را داریم تغییر می دهیم ولی 
مساله این است که باید بینش و نگاه به اقتصاد در کشور عوض شود. نگرش ما در کشور باید به اقتصاد عوض شود و به سمت 
اقتصاد درونزای برون گرا برویم. از طرفی صادرات باید اصل شود و روابط بین الملل باید خوب شود تا بتوان صادرات را بیشتر 
کرد و بازار گرفت. بنابراین با بازار گرفتن بیشتر و رسوخ به بازارهای کشورهای همسایه باید بتوانیم تولیدات را بیشتر کنیم 

و درآمد کشور باال رود تا منجر به رشد و اشتغال و کیفیت و بهره وری در کاال و محصوالت شود. 

کارنامه آنالین ها در بزنگاه کرونا 
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

کرونا روی تمام تجارت جهانی تاثیر گذاشته است. برآوردهایی که در حال حاضر می شود در بهترین حالت بین 1۵ درصد و بدترین حالت تا 2۵ درصد هم تا به امروز خسارت به مجموع تجارت 
جهانی وارد شده و قاعدتا بخش هایی هم که ما راجع به تجارت صحبت می کنیم شاید در کشور ما تجارت خرید و فروش کاال محسوب شود اما مجموع آنچه در تجارت خارجی صحبت می 

کنیم همه مبادالتی است که چه کاال و چه خدمات انجام می دهند.
 چیزی حــدود ۷0 تــا 80 درصــد از ظرفیــت نــاوگان هواپیمایــی بیــن الملی زمینگیر شــده، هتــل ها و رســتوران هــا زمین گیــر شــدند. اینها نشــان دهنده این اســت 
که در بخش هــای خدماتــی و بــه خصوص خدمــات مرتبط بــا توریســم لطمات وحشــتناک تــری به اقتصــاد وارد شــده اســت. در حــوزه کشــاورزی کمتریــن لطمه را 
 داشــته ایم یعنی بیشــترین لطمه در حوزه خدمات به خصــوص خدمات مرتبط با توریســم بــوده و کمترین حوزه ای کــه لطمه دیده حوزه کشــاورزی؛ چه تولیــد و چه تجارت

 آن بوده است. 
در دنیا وقتی کرونا شــیوع می یابد، کشــورهایی که اقتصاد قوی تری دارند مثل انســان هایی که سیســتم ایمنی قوی تری دارند و در مقابل کرونا می توانند مقاومت بیشــتری کنند 
و کشورهایی که اقتصاد آنها ضعیف اســت مثل افرادی که سیســتم ایمنی آنها ضعیف اســت یا بیماری پیش زمینه ای دارند در مقابل کرونا ضعیف تر می شــوند. ما جزو کشورهایی 
 هســتیم که اقتصادمان بیماری پیش زمینه ای داشــته اســت و قاعدتا این روی تجارت خارجی ما هم تاثیر می گذارد. ما در شــرایط عادی نیز ســهم زیادی از تجــارت بین المللی

 نداشتیم. 
سهم ما از کیک تجارت جهانی به حدود 0/3 درصد رسیده بود که وقتی چنین اتفاقی می افتد ما چون ضعیف تر هستیم، قاعدتا خسارت بیشتری می بینیم منهای بخش هایی مانند توریسم 
و خدمات و.. که در همه جای دنیا هم لطمه خوردند و ما هم به تبع لطمه خوردیم. ما در صادرات هم به شدت ضربه پذیر شده ایم زیرا بخش عمده ای از صادرات ما نفت، میعانات، گاز و فرآورده 
های نفتی و پتروشیمی  بوده  که بحران کرونا عالوه بر اینکه باعث کاهش تقاضا شده است، جنگ قیمت هایی نیز که در حوزه نفت پیش آمد، باعث شد قیمت این فرآورده ها پایین تر بیاید 

و ما بخش زیادی از درآمدهای تجارت خارجی و صادرات را از دست دادیم. 
منهای اینکه بخشی از صادرات ما کاال بوده به کشورهایی مثل عراق و افغانستان و آسیای میانه که آنها هم به دلیل اینکه در حال حاضر از کرونا ضربه خورده اند قطعا در بلندمدت قدرت خرید 
آنها پایین می آید که در حال حاضر پایین آمده و این موضوع تاثیر خود را طی چند ماه آینده نشان می دهد و آن بخش از صادرات ما نیز که به آنجا انجام می شد ضربه جدی خواهد خورد. 
این است که اقتصاد ما با همان روالی که در سال 98 پیش می رفت اقتصاد به شدت شکننده و تحت خطری بود و اتفاقات اواخر سال 98 و اوایل 99 مانند کرونا و جنگ نفتی و این اتفاقات 
که در دنیا افتاد سرعت تخریب اقتصاد ما را بیشتر کرد. در دنیا بخش فروش و تجارت آنالین در خرده فروشی هنوز به رقم قابل توجهی نرسیده است. تا قبل از بحران کرونا چیزی حدود 4 
تا ۵ درصد از خرده فروشی دنیا از طریق آنالین انجام می شد. در حال حاضر این درصد در دنیا به دلیل کرونا باالتر رفته و به تبع در ایران نیز همان نسبت باال رفته است. اما سهم اندک خرده 
فروشی در ایران یک بخش به زیرساخت هایی برمی گردد که فراهم نیست و بخشی هم به عدم شــفافیت در تمام حوزه های اقتصاد که باعث می شود در معامالت آنالین همیشه امکان 
سوءاستفاده و کالهبرداری وجود داشته باشد و فرهنگ آن نیز نه در سمت خریدار و نه در سمت ارائه دهنده وجود ندارد زیرا به محض اینکه شرکت های آنالین چنین فرصتی نیز نصیب 
 شان شد )آنهایی که از قبل کار کرده بودند و در جامعه اعتبار داشتند( صف انتظار آنها برای سفارش گرفتن به چندین روز می کشد. به نظر می آید راه زیادی مانده تا بتوانیم خرده فروشی

 را آنالین کنیم. 

میناسادات حسینی
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پلیس فتا: 
»رمز پویا« برداشت غیرمجاز از حساب ها را ۷۵ درصد کاهش داد

رییس اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا گفت:  رمز پویا جرایم اینترنتی و مجازی را به صفر نرساند، اما منجر به کاهش ۷۵ درصدی اتفاقات ناشی از این جرایم 
شد

يادداشت يادداشت


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



