
درحالی که تا سال 97 نزدیک به 18 هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری 
مجددا مشغول کار شــدند، جدیدترین آمارها از اشتغال بکار دوباره 23 هزار 
مقرری بگیر در سال گذشــته حکایت دارد.به گزارش ایسنا، یکی از وظایف 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی در خصوص مقرری بگیران بیمه بیکاری، 
فراهم کردن زمینه اشــتغال مجدد آنها است که بر این اساس تا سال گذشته 
17 هزار و 881 نفر  از مقرری بگیران به اشتغال مجدد بازگشتند.وزارت کار 
درتالش است با اتخاذ سیاست های مناســب و فراهم کردن فرصت اشتغال 
مجدد، ضمن صرفه جویی در منابع بیمه بیکاری، امکان بازگشت به کار دوباره 

بیکار شدگان را به وجود آورد.در این راستا نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
در بازآموزی کارگران بیکار شده حایز اهمیت است. این سازمان موظف است 
آموزشهای مهارتی مورد نیاز بازار کار را به کارگران بیکار شده تحت پوشش 

بیمه بیکاری ارائه و از این طریق زمینه تجدید مهارت آنها را فراهم کند.
برابر آمار منتشره از ســوی وزارت کار، درسال گذشته حدود 22 هزار و 8۵3 
نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری مجددا مشغول کار شدند. در حالی که تعداد 
مقرری بگیران در سال 1397 حدود 17 هزار و 881 نفر و در سال 1396، 16 
هزار و 474 نفر بوده که افزایش آمار متقاضیان بیمه بیکاری در سالهای گذشته 

را نشان می دهد.بر اساس قانون بیمه بیکاری، افرادی که بدون میل و اراده خود 
از کار بیکار شده و آماده کار باشــند و به دالیلی نظیر عدم نیاز کارفرما یا عدم 
تفاهم میان کارگر و کارفرما برای ادامه همکاری، توسط کارفرما اخراج یا تعدیل 
نیرو شده اند مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود اما کارگرانی 
که استعفا داده یا خودشان ترک کار کنند از این قاعده مستثنا هستند و بیمه 
بیکاری دریافت نمی کنند.مطابق قانون بیمه بیکاری، کارگران مجرد حداقل 6 
و حداکثر 36 ماه و کارگران متاهل حداقل 12 و حداکثر ۵۰ ماه با داشتن سابقه 
پرداخت حق بیمه می توانند از حمایت اجتماعی بیمه بیکاری برخوردار شوند.

در مقرری بیمه بیکاری افرادی که به دلیل تغییر ســاختار واحد اقتصادی یا 
بازسازی و نوسازی کارگاه و یا بروز حوادثی مانند سیل، زلزله و آتش سوزی و 
بحرانهایی نظیر کرونا بیکار شوند، می توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده 

کنند و مدت دریافت بیمه بیکاری جزو سوابق کار آنها محسوب می شود.
به گزارش ایســنا،  بیمه بیکاری یکی از حمایت های مهم تأمین اجتماعی در 
راستای صیانت از نیروی کار کشور است تا کارگرانی که به طور غیر ارادی بیکار 
شده و معیشت آنها در شرایط بحرانی به ســختی می گذرد بتوانند از مزایای 

بیمه بیکاری بهره مند شوند.

اگر کشــورهای تولیدکننده از ترس کمبود داخلی زنجیره صادرات غذا را قطع کنند، 
جنگ غذایی شکل می گیرد که برای دنیای فقیر، ویران کننده خواهد بود. آسیب های 
ویرانگر بحران ویروس کرونا، روز به روز بیشتر خود را نشان می دهد. »زنجیره غذایی« 
و اختالل در تامین غذا، حاال به بزرگترین بحران برای صدها میلیون نفر از مردم جهان 

تبدیل شده است. 
نشریه اکونومیست می نویسد:»بسیاری از زنجیره های تامین غذا به دلیل کووید-19 
از هم گســیخته اســت. با این حال، هنوز مهم ترین بخش های حیاتی سیستم غذای 
جهانی، مقاوم هستند. از آنجایی که در سال های اخیر کشورهای بیشتری برای تامین 
غذا به واردات وابسته شده اند، بعضی کارشناســان نگرانند که اختالل فعلی می تواند 
بحران غذای ســال 2۰۰7-2۰۰8 را تکرار کند. زمانی که قیمت هــا افزایش یافتند، 

دولت ها وحشت کردند و 7۵ میلیون نفر به وضعیت گرسنگی رسیدند.« سازمان ملل 
متحد و برنامه غذای جهانی نیز در روزهای اخیر بارها نسبت به وضعیتی که می تواند 
به تراژدی گرسنگی بیانجامد، هشــدار داده اند. بر اساس گزارش برنامه غذای جهانی 
وابسته به سازمان ملل متحد، شمار کسانی که از گرسنگی رنج می برند، ممکن است که 
دو برابر شود و از 13۵ میلیون نفر در سال 2۰19 به بیش از 2۵۰ میلیون نفر در سال 
2۰2۰ افزایش یابد. در این شرایط، کشورهای وابسته به واردات مواد غذایی، بیشترین 
آسیب را می بینند. »ماکسیمو توره رو«، اقتصاددان ارشد و معاون مدیر بخش توسعه 
اقتصادی و اجتماعی فائو می گوید: »کشورهای واردکننده مواد غذایی، تاثیر شدیدی از 
اختالل عرضه خواهند دید.« بر اساس پیش بینی فائو، با تاثیر عمیق بحران کووید-19 
روی زنجیره عرضه اقتصاد جهانی، 8۰ میلیون نفر در کشورهای واردکننده مواد غذایی 

احتماال بدون غذا خواهند ماند. پیش از این نیز 13 سال پیش، جهان بحران گرسنگی 
را تجربه کرد اما درباره وضعیت فعلی اکونومیست می نویسد:»در واقع، جهان حاال جای 
بهتری اســت: ارزش بورس باال و قیمت نفت پایین است. اما بسیاری از مردم در رنج و 
مشقت هستند و احتماال تعداد بسیار بیشــتری نیز به ورطه رنج کشیده خواهند شد. 
نه به این دلیل که کمبود غذا وجود دارد؛ به این دلیل که آن ها تمام درآمدشــان را از 
دست داده اند. کشاورزان به دلیل کمبود نیرو یا تقاضای تجاری، کمتر تولید می کنند. 
پرداخت اعتباری، که جریان غذا وابسته به آن اســت، بسیار کم می شود. و دولت ها با 
ترس کمبود، ممکن است که صادرات غذا را محدود و انبارهایشان را پر کنند.« در چنین 
شرایطی، اوضاع برای کشورهای واردکننده غذا بغرنج خواهد شد. بر اساس این تحلیل، 
کشورهای تولیدکننده و صادرکننده مواد غذایی به دلیل ترس از کمبود داخلی جریان 

تجارت را قطع می کنند و به نوعی به احتکار غذا روی می آورند. اکونومیست درباره این 
سناریوی احتمالی در هفته ها و ماه های آینده هشدار می دهد:»یک جنگ غذایی برای 

همه احمقانه است اما برای دنیای فقیر، ویران گر خواهد بود.« 
بنیاد خیریه جهانی »آکسفام« نیز پیش از این هشدار داده بود که کرونا می تواند »نیم 
میلیارد« نفر را به زیر خط فقر بکشــاند. این رقم به اندازه هشت درصد از کل جمعیت 
جهان می شود.  نقشه زیر که از پایگاه اینترنتی نشریه اکونومیست برداشته شده، نرخ 
»وابستگی به واردات غذا« را نشان می دهد. هرچه رنگ کشورها به آبی نزدیک تر باشد، 
آن ها خودکفایی بیشتری در تولید محصوالت کشاورزی و غذایی دارند اما هرچه رنگ 
آن ها به قرمز نزدیک تر باشد، به واردات مواد غذایی وابسته ترند و بنابراین اختالل زنجیره 

عرضه، خطر بزرگی برایشان است.

گلدمن ساکس: تقاضای نفت تا انتهای ماه می از عرضه 
آن بیشــتر می شــود.رئیس بخش کاال در بانک گلدمن 
ســاکس، گفت: تقاضای نفت تا انتهای این ماه می تواند 
به اندازه کافی رشــد کرده و از عرضه آن بیشتر شود.به 
گزارش راشــاتودی، جفری کوری، رئیس بخش کاال در 
بانک گلدمن ساکس، گفت: تقاضای نفت تا انتهای این 
ماه می تواند به اندازه کافی رشد کرده و از عرضه آن بیشتر 
شود.او اشــاره کرد: بخش بزرگی از این رویداد به علت 
کاهش تولید نفت از ســوی همه تولیدکنندگان بزرگ 
است.کوری اضافه کرد: هرچند حدود 1.2 میلیارد بشکه 
نفت در انبارهای نفت جهان وجود دارد و پیش از اینکه 
قیمت ها بخواهند رشد کنند الزم است این ذخایر مصرف 

شوند. این اتفاق در سه مرحله انجام خواهد شد.
در مرحله اول نفت ذخیره شده روی نفتکش های جهان 
که ذخیره آن هزینه باالیی را برای تاجران به همراه آورده 
است باید به مصرف برسد. این منطقی به نظر می رسد که 
تولیدکنندگان و تاجران برای حذف هزینه های باالی این 
نفتکش ها اولین هدف خود را خالص شــدن از شر این 
ذخایر قرار دهند. طبق پیش بینــی کوری، این اتفاق در 
سه ماهه سوم امسال رخ خواهد داد. حجم ذخایر نفتی ای 
که از روی این نفتکش های حذف خواهد شد برابر با 4۵۰ 
میلیون بشــکه خواهد بود.کوری می گویــد: در 3 ماهه 
چهارم امسال ذخایر نفت انبارهای خشکی هم شروع به 
کاهش خواهند و تا 4۰۰ میلیون بشکه از آنها کم خواهد 

شد.رئیس بخش کاالی بانک گلدمن معتقد است: افزایش 
قیمت نفت فعاًل اتفاق نخواهد افتاد. در صورتی که قیمت 
نفت برنت به باالی 3۰ دالر برود، این باعث خواهد شد که 
تولیدکنندگان به افزایش تولید تشویق شوند و افزایش 
تولید مجدداً قیمت ها را پیاان بیاورد.کوری اشــاره کرد 
که تقاضای نفت در اواســط آوریل 3۰ میلیون بشکه در 
روز نســبت به قبل از بحران کرونا سقوط کرد و حاال 19 
میلیون بشــکه در روز کمتر از سطح قبل از بحران کرونا 
است. احتماالً در ماه های ژوئن و جوالی تقاضای نفت 12 
میلیون بشکه در روز کمتر از سطح قبل از کرونا می شود و 
در در ماه آگوست تنها ۵-6 میلیون بشکه در روز کمتر از 

سطح قبلی خواهد بود.

حمایت دولت از یــک میلیون کارفرمــای فعال 
 در 13 رســته شــغلی آســیب دیــده از کرونــا

 آغاز شد.
دولت بــرای حمایــت از یک میلیــون کارفرمای 
فعال در 13رســته شــغلی تعیین شــده که در 
شیوع کرونا دچار آسیب شــغلی بیشتری شدند، 
پرداخت تســهیالت ویژه را آغاز کرده است. روند 
 دریافت این تســهیالت در ســره مرحله تکمیل

 می شود. 
مرحله اول: ارسال پیامک از سوی وزارت تعاون،کار 

و رفاه اجتماعی به کارفرمایان مشمول
kara.مرحله دوم:مراجعه کارفرمایان به سامانه کارا 

mcls.gov.ir وثبت اطالعات الزم
 مرحله سوم: ارسال اطالعات به بانک عامل جهت 

پرداخت تسهیالت حمایتی
مطابق اعالم وزارت کار نرخ ســود تسهیالت 12 

درصد است. 
پیش از این در ســتاد ملی مقابله با کرونا مصوب 
شد که به ازای هر کارگر شــاغل مبلغ 12 میلیون 
تومان بــه هــر کارگاه پرداخت شــود و چنانچه 

نوع شــغل به گونه ای باشــد که بر اساس مصوبه 
ســتاد ملی کرونــا کارگاه تعطیل شــده باشــد، 
 این مبلغ به ازای هــر کارگر 16 میلیــون تومان

 خواهد بود.
دوره بازپرداخــت ایــن تســهیالت پــس از یک 
 دوره تنفــس از مهرماه ســال جــاری و به مدت

 دو ســال اســت و وثایقــی کــه بــرای دریافت 
ایــن تســهیالت از ســوی بانکها اخــذ خواهد 
 شــد، متفاوت و با ارائــه ســفته و معرفی ضامن

 است.

یکی از موضوعــات بحث برانگیــز در دوره دولت های 
گذشته، شیوه واگذاری شــرکت های دولتی به بخش 
خصوصی بود؛ به طوری که باعث شد تصویری منفی از 
خصوصی سازی در ذهن مردم شکل گیرد و بازخورد 
منفی مردم به آن سیاســت ها باعث شد دولت پرونده 
بازار ســرمایه را بدین منظور روی میــز قرار دهد که 
صاحب نظران بر این باورند ETFها، ضربه گیری برای 
تشکیل حباب در بازار سرمایه هستند.سعید اسالمی 
بیدگلی - عضو شــورای عالی بــورس - در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: وجود آنکه فعاالن بازار سرمایه 

نگرانی هایی نســبت به اثرات این سیاســت دولت بر 
روند قیمت گذاری کلی در بــورس دارند، اما صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF( فوایدی 
هم برای دولت و مردم و هم برای بازار ســرمایه دارد 
و در کل به نظر می رســد دولت مسیر درستی را برای 
واگذاری اموال در پیش گرفته است.وی ادامه داد:شیوه 
واگذاری اموال دولتی در قالب صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله در بــورس )ETF(، دارای نکات مثبت 
زیادی است، اما مثل هر سیاست دیگری نکات منفی یا 
ابهاماتی نیز ممکن است داشته باشد.این عضو شورای 

عالی بورس با تاکید بر اینکــه مهم ترین نکته مثبت 
این اقدام دولت، این اســت که باالخــره برای فرایند 
واگذاری اموال دولتی راه حلی پیدا شد، توضیح داد:این 
واگذاری ها مشخصأ در جمع آوری نقدینگی در سطح 
جامعه و عمیق تر شدن بازار سرمایه نقش مهمی را ایفا 
می کند و باعث می شود عده بیشتری از مردم در بازار 
سرمایه مشارکت داشته باشند.اسالمی افزود:همچنین 
امکان مشارکت مردم از طریق غیرمستقیم نیز فراهم 
شــده اســت و می توان تأمین منابع مالی دولت را به 

عنوان یکی از مزایای این طرح اشاره کرد.

بیت کوین به باالترین سطح خود از ماه فوریه رسیده 
است.دارندگان ارزهای دیجیتالی، یک روزه 13 میلیارد 
دالر پولدارتر شدندبیت کوین به باالترین سطح خود از 
ماه فوریه رسیده است.به گزارش سی ان بی سی، بیت 
کوین پس از دو بار تالش ناموفق برای شکستن کانال 
9۵۰۰ دالری موفق به عبور از آن شد و حتی در مقطعی 
به باالی 1۰ هزار دالر نیز رسید. این برای نخستین بار از 
فوریه امسال است که بیت کوین به چنین سطحی می 
رسد و برخی از معامله گران فنی امیدوارند دستیابی 
به این ســطح زمینه را برای صعودهای بعدی این ارز 
دیجیتالی فراهم کند.صعود اخیر باعث شد دارندگان 
ارزهای دیجتالی 13 میلیارد دالر ثروتمندتر شوند که از 

این میزان، 268 میلیون دالر مربوط به بیت کوین بوده 
است. از مارس سال گذشته تاکنون بهای بیت کوین 
1۵۰ درصد افزایش یافته است. در روزهای اخیر، خبر 
راه اندازی آزمایشی ارز دیجیتالی بانک مرکزی چین به 
صورت محدود در چهار شهر این کشور جان تازه ای به 
معامالت بخشیده است.متیو دیب، بنیان گذار موسسه 
استک گفت: ما شاهد یک افزایش محسوس در ورود 
جریان سرمایه ای جدید به بازار ارزهای دیجیتالی بوده 
ایم و بسیاری از بازارهای ارز دیجیتالی و پلتفرم های 
دیجیتالی شاهد افزایش جریانات سرمایه ای بوده اند.

از زمان تعطیلی گســترده کســب و کارها در سطح 
جهان به دلیل شــیوع کرونا و ریزش شدید شاخص 

های بورسی، تمایل سرمایه گذاران به هدایت سرمایه 
خود به سمت ارزهای دیجیتالی افزایش یافته است و 
برخالف شاخص های بورسی، بیشتر ارزها دیجیتالی 
اکنون در سطح باالتری از زمان قبل شیوع کرونا قرار 
دارند. تاکنون بیش از 274 هزار نفر در سراسر جهان 
جان خود را بر اثر ابتال به کووید-19 از دست داده اند.
آرتور هایز، مدیرعامل موسسه " بیت مکس" گفت: 
شیوع گسترده کرونا در سطح جهان باعث شده است 
که تقاضا برای ارزهای دیجیتالی به سطح بسیار باالیی 
برسد. اکنون زمان جشــن گرفتن بیت کوین است و 
معامله گران می توانند انتظار ســود خوبی از نوسانات 

بازار داشته باشند.

سال گذشته چند هزار مقرری بگیر سرکار رفتند؟

زنگ خطر بحران غذا برای کشورهای وابسته به واردات

تقاضای نفت تا انتهای ماه می از عرضه آن بیشتر می شود

ETFها ضربه گیر حباب های بازار سرمایهجزئیات ۳ مرحله دریافت تسهیالت حمایت کرونایی کارفرمایان 

دارندگان ارزهای دیجیتالی، یک روزه ۱۳ میلیارد دالر پولدارتر شدند
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 طرح های بی اساس 
در بازار خودرو

 سردرگمی  
در  بازار  مسکن

اخذ مالیات از مابه التفاوت 
قیمت خودرو از کارخانه تا 
بازار موجب گران تر شدن 
قیمت خودرو خواهد شد 
چراکه در حال حاضر خریداران خودرو افرادی 

هستند که برای...

  امیرحسن کاکایی، کارشناس  
بازار  خودرو

  کامران سنجری، کارشناس مسکن
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تشکیل وزارت بازرگانی 
رای نیاورد

شبکه فروش آنالین بر 
نردبان کرونا

قیمت ها  در بازار  اجاره طی ماه های آینده  با انباشت تقاضا  اوج  می گیرد

موج  گرانی  در انتظار  بازار  اجاره
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پیشنهاد    اخذ   مالیات  
از  سود   حاشیه   بازار  خودرو

مسئوالن   همچنان   ناتوان  از   ساماندهی   آشفته   بازار   خودرو   هستند  

نمایندگان مجلس در زمان رد ایرادهای شورای نگهبان 
مصوبه پیشــین خود برای تفکیــک وزارتخانه صنعت و 
معدن و بازرگانــی را رد کردندبعد از چند ســال بحث و 
بررســی درباره تفکیــک وزارتخانه صنعــت، معدن و 
تجارت که در ماه های گذشــته هم دوبــاره مورد توجه 
قرار گرفــت و حتی مجلس بــا تشــکیل وزارتخانه ای 
تحت عنوان »تجــارت و خدمات بازرگانــی« و جدایی 
این وزارتخانه ها موافقت کرد؛ روز گذشــته و در جلسه 
رفع ایرادهای شــورای نگهبــان روی آخریــن مصوبه 
مجلس در این خصــوص؛ باردیگر تفکیــک وزارتخانه 
های صنعت، معدن و تجارت رد شــد.به گــزارش اتاق 
 بازرگانی تهران پیش از این 3باردولت هم برای تفکیک این 
وزارتخانه ها ) »بازرگانی« و »صنعت و معدن«( الیحه هایی 

را تنظیم و به مجلس برده بود ...

با ورود بی سر و صدا و در عین حال وحشتناک 
کرونا به کشورمان، مردم و اصناف خانه نشین 
در روزهای ابتدایی نوروز به بستر اینترنت روی 
آوردند تا مردم نیازهای خود را تامین و اصناف 
برای کاالهای مانده در انبار خود مشتری دست 
و پا کنند. شب عید امسال برخالف سال های 
گذشته که همیشه جیب فروشندگان پر پول 
می شد و همه با دل خوش به استقبال بهار می 
رفتند، کسب و کارهای سنتی را وادار کرد برای 
انبارهای پر و جیب هــای خالی خود چاره ای 
بیندیشــند. نه تنها در ایران که در سایر نقاط 
جهان نیز ایــن روند حاکم بود. بــه طور مثال 

حجم فروش اینترنتی در مسکو، ...



اقتصاد2
ایران وجهان

افتخاری دیگر در تولید شمش فوالد شرکت 
معدنی و صنغتی چادرملو

تولیــد 3887 تــن شــمش 
صادراتی در یک روز

با همت و تــاش تمامی پرســنل  خطوط بهره 
برداری، اولیــن رکورد تولید در ســال ۱۳۹۹ با 
تولید ۳887 تن شــمش فوالدی در یک روز در 

کارخانجات فوالد و احیای چادرملو ثبت گردید.
به گزارش خبرنگار ما در بیستمین روز اردیبهشت 
ماه جاری با تاش و پشتکار پرسنل سخت کوش 
فنی و ستادی فوالد چادرملو،  رکورد  تولید شمش 
با ریخته گری 2۳ ذوب  و تولید ۳887 تن شمش 
صادراتی در یک روز  ثبت گردید. و برای اولین بار 
پس از راه اندازی ایــن واحد فوالد، جمع ذوبهای 
ریخته گری شمش در  یک روز از مرز 2۳ ذوب عبور 
کرد. کسب این موفقیت را که بی تردید در سایه 
الطاف خداوند متعال و همدلی و ممارست مدیران 
، کارکنان و کارگران   پر تاش فنی و ستادی در 
خانواده بزرگ چادرملو تحقق یافته است، به همگان  
تبریک  عرض نموده  و امید است   این افتخارات  به 
ویژه در سالی که بنام جهش تولید نامگذاری  شده 

است همچنان تداوم یابد . 
گفتنی است کارخانه فوالد چادرملو که دراواخر 
سال ۱۳۹6 راه اندازی شده است ساالنه بالغ بر ۱ 
میلیون و ۳00 هزارتن شمش فوالدی با باالترین 

استاندارد های جهانی تولید می کند .

افزایش 42 درصدی تســهیالت 
اعطایی ریالی بانک توسعه صادرات 

ایران در سال 1398
تسهیات اعطایی ریالی بانک توسعه صادرات ایران 
در ســال مالی ۹8 به منظور حمایت از واحدهای 
تولیدی صادراتی، با رشــد 42 درصدی نسبت به 
ســال ۹7 مواجه بوده و از رقم 5۱ میلیارد و 40۳ 
میلیون ریال به 72 میلیــارد و 8۱۳ میلیون ریال 
رسیده است. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران، تســهیات اعطایی این بانک طی 
سال ۱۳۹8 به مبلغ 84 میلیارد و ۳5۹ میلیون ریال 
رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یعنی 
۱۳۹7، ۳5 درصد رشــد داشته است. الزم به ذکر 
است که رقم تسهیات اعطایی بانک در سال ۱۳۹7، 

مبلغ 62 میلیارد و 642 میلیون ریال بوده است.
بانک توسعه صادرات ایران به منظور تقویت بنیه مالی 
خود جهت حمایت مالی از شرکت ها و موسسات 
صادراتی، اقدام به سپرده گیری از صندوق توسعه 
ملی نموده است. مبلغ سپرده گذاری صندوق توسعه 
ملی در سال ۹8 بالغ بر ۳5 میلیارد و 600 میلیون 
ریال بود که در مقایســه با رقم 26میلیارد و200 
میلیون ریالی سال ۹7، رشد 26 درصدی را تجربه 
نموده است. حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان 
یکی دیگر از بخش هایی است که در سال گذشته 
مورد توجه ویژه بانک توســعه صادرات ایران بوده، 
بر همین اساس در سال ۹8، بانک اقدام به اعطای 
تسهیات به مبلغ یک میلیارد و85۱ میلیون ریال 
جهت پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان نموده 
که این رقم نسبت به سال ۹7، با رشد 22 درصدی 
مواجه بوده است. قابل توجه اینکه در سال ۹7 مبلغ 
تسهیات اعطایی به این بخش رقم یک میلیارد و 

5۱4 میلیون ریال بوده است.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن تشریح کرد
ابزار جدید برای سرمایه گذاری 

بدون ریسک
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اوراق گواهی 
ســپرده بانک مســکن را یک ابزار بدون ریسک 
دانست که نرخ سود بیشتری را نسبت به سپرده 

یکساله نصیب مشتریان  می کند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک 
مســکن با توجه به مجوز بانک مرکزی مبنی بر 
انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه 
گذاری عام، انتشــار این اوراق گواهی سپرده را از 
20 اردیبهشت ماه سال جاری در دستور کار قرار 
داده است. محمد حسن مرادی، مدیر امور طرح و 
برنامه بانک مسکن در گفت و گو با هیبنا به تشریح 
ویژگی های این اوراق پرداخت. وی با بیان این که 
اوراق به صورت بانام و الکترونیکی عرضه می شود، 
توضیح داد: سود علی الحساب این اوراق ساالنه ۱8 
درصد بوده و معاف از مالیات خواهد بود، همچنین 
پرداخت های آن به صورت ماهانه صورت خواهد 
گرفت. مرادی با بیان این که این مدت اوراق جدید 
یک ســاله اســت، توضیح داد: این اوراق قابلیت 
 خرید و فروش در شعب بانک مسکن را دارد، سایر

 ویژگی هایــی دارد که مــی تواند مــورد توجه 
سرمایه گذاران قرار گیرد. 

استان ها

بانک ها

نمایندگان مجلس در زمان 
رد ایرادهای شورای نگهبان 
مصوبه پیشــین خود برای 
تفکیک وزارتخانه صنعت و 

معدن و بازرگانی را رد کردند
بعد از چند ســال بحث و بررســی درباره تفکیک وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت که در ماه های گذشته هم دوباره مورد 
توجه قرار گرفت و حتی مجلس با تشکیل وزارتخانه ای تحت 
عنوان »تجارت و خدمات بازرگانی« و جدایی این وزارتخانه ها 
موافقت کرد؛ روز یکشنبه و در جلسه رفع ایرادهای شورای 
نگهبان روی آخرین مصوبه مجلس در این خصوص؛ باردیگر 

تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت رد شد.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران پیش از این ۳باردولت هم 
برای تفکیک این وزارتخانه ها ) »بازرگانی« و »صنعت 
و معدن«( الیحه هایی را تنظیــم و به مجلس برده بود 
ولی هر بار از سوی نمایندگان مجلس رد می شد. دولت 
حسن روحانی برای اولین بار اوایل سال ۱۳۹6 و پیش از 
برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری تفکیک 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دوباره 
وزارت بازرگانی را کلید زد و چندین بار برای جلب موافقت 
نمایندگان تاش کرد ولی هر بار به در بسته خورد تا اینکه 
در نهایت با پیگیری ها دولت و تعدادی از نمایندگان طرح 

با عنوان » تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني« و به 
بهانه سامان دهی خدمات بازرگانی و تنظیم بازار کاالهای 
اساسی به مجلس ارائه و به تصویب رساندند؛ طرحی که 
با ایرادهای شورای نگهبان مواجه و به مجلس برگردانده 

شد و امروز در صحن علنی مجلس رد شد.
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت در سال۱۳۹0 ) 

همزمان با دولت دهم ( در عمل به اجرای قانون برنامه 
پنج ساله توسعه و ایجاد زنجیره تامین در بخش های 
صنعت، معدن و کشــاورزی؛ ادغام شــدند ولی بعد از 
چند سال و با روی کار آمدن دولت یازدهم؛ مسئوالن 
دولتی مخالفت خود را با ادغام صورت گرفته به دلیل 
بزرگ شدن بسیار زیاد این وزارتخانه و مسئولیت های 

متعدد آن اعام کردند.در این بیــن اما فعاالن بخش 
خصوصی که موافق کوچکسازی ساختارهای دولتی و 
کاهش تصدیگری هستند، نظرات خاصی در خصوص 
تفکیک وزارتخانه صمت دارند. مسعود خوانساری سال 
گذشته  در واکنش به تفکیک وزارتخانه های بازرگانی 
و صنعت و معدن با اشــاره به تحقیقات و بررسی های 
انجام گرفته از سوی اتاق تهران گفت: ما در این زمینه 
قبا بحث کرده ایم و معتقدیم هرچقدر دولت بزرگتر 
شود، موانع پیِش روی بخش خصوصی بیشتر خواهد 
شد. این یک اصل اســت که هرچقدر دولت بتواند در 
بخش سیاست گذاری تمرکز کند و در بخش حاکمیت 
فعال تر باشــد نه تصدی گری، موفقیت بیشــتری در 
اقتصاد و بازار خواهیم داشــت. در ارتبــاط با ماجرای 
تفکیک وزارتخانه هــای بازرگانــی و صنعت و معدن 
هم بیشــترین علتی که موافقان تفکیک وزارتخانه ها 
به آن تکیه می کنند آن اســت که در حــال حاضر باِر 
زیادی بر دوش وازتخانــه صنعت، معدن و تجارت قرار 
گرفته و از همین رو، بحث تفکیــک در این وزارتخانه 
را مطــرح می کنند. این در حالی اســت که اگر بخش 
تصدی گری را از وظایــف وزارتخانه ها جــدا کنیم و 
دولت و وزارتخانه ها تنها به دنبال سیاســت گذاری در 
اقتصاد باشند، نه تنها مشــکلی ایجاد نمی شود بلکه 
 من تصور می کنم می توان وزارتخانه های بیشــتری را 

هم ادغام کرد.

خارج شدن طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی  از دستور کار مجلس

تشکیل  وزارت  بازرگانی  رای  نیاورد

رهبر معظم انقالب اسالمی:
جهاد  مقابله  با کرونا  را  روایت گری  

کنید
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقاب 
اسامی صبح )یکشنبه( در ارتباط تصویری با 
ستاد ملی مبارزه با کرونا که با حضور اعضای این 
ستاد و استانداران ۳۱ استان کشور برگزار شد، 
عملکرد ملت و مسئوالن را در این زمینه در ابعاد 
مختلف اجتماعی- فرهنگی، درمانی، بهداشتی، 
علمی، مدیریتی و خدماتی »حرکتی جهادی، 

عظیم و افتخارآمیز« خواندند.
به گزارش ایسنا، مقام معظم رهبری با تأکید بر 
ثبت، بازخوانی و روایت هنرمندانه این تاش و 
فداکاری ملی افزودند: مردم عزیز ایران با رفتار 
متین و صبورانه خود انصافاً خوش درخشیدند 

و فرهنگ اسامی- ایرانی را جلوه گر ساختند.
ایشــان با قدردانی از گزارش های بسیار خوب 
و روشنگری که در جلسه بیان شد، از زحمات 
شبانه روزی مسئوالن و دست اندرکاران مبارزه 
با کرونا تشکر کردند و خدای متعال را به علت 
توفیــق بزرگی که در ایــن زمینه نصیب ملت 
و مسئوالن کشور کرده اســت، شکر و سپاس 

گفتند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با عرض تســلیت 
به همه مصیبت دیدگانی که عزیزانشــان را از 
دســت داده اند، برای درگذشــتگان، رحمت 
الهی و برای مبتایان بــه بیماری کرونا و همه 
بیماران شفا مسألت کردند و برای شهیدان این 
حرکت جهادی، علّو درجات را از پروردگار کریم 

خواستار شدند.
رهبر انقاب اســامی در تبیین ابعاد مختلف 
توفیقات ملــت و مســئوالن در ماههای اخیر 
گفتند: در زمینه درمان و انواع خدمات پزشکی، 
پیشگیری، غربالگری، بهداشت محیط و مراکز 
عمومی، کاری حقیقتاً بزرگ و در خور قدردانی 

انجام شده است.
ایشان تولید لوازم و تجهیزات در دستگاه های 
مختلــف از جمله شــرکت های دانش بنیان و 
نیز تاش مردم را در زمینه تهیه و تولید لوازم 
مورد نیاز بهداشــتی یک عرصه پرافتخار دیگر 

دانستند.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای ارائــه خدمات 
رفاهی و حضور ملت، بســیج، نیروهای مسلح 
و همه دســتگاهها را در این زمینــه از لحاظ 
گســتردگی و تنوع خدمات مردمی، حرکتی 
مؤمنانه و حیرت انگیز بر شــمردند و افزودند: 
این حرکــت عظیم و حضور مــردم در صحنه 
 جز بــه اراده الهی و دســت قدرت پــروردگار 

امکان پذیر نبود.
»حضور نیروهای داوطلب در کارهای ســخت 
و خطرآفریــن« از دیگر ابعادی بــود که رهبر 
انقاب در تبیین حرکــت پرافتخار ملت به آن 

اشاره کردند.
ایشان گفتند: مکرر از پرستاران، پزشکان و کادر 
درمانی- بهداشتی تشــکر کرده ایم که جا هم 
دارد اما در کنار این ها، باید از نیروهای داوطلِب 
جوان، بسیجی و طلبه نیز قدردانی کرد که در 
عرصه های سخت و خطرآفرین از جمله غسل 
و کفن و دفن ورود کردند و این کار دشوار را بر 

عهده گرفتند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای تاش های علمی و 
تحقیقاتی مراکز دانشگاهی و برخی شرکت های 
دانش بنیان را برای شناخت رفتار این ویروس 
متقلب و پیدا کردن واکســن و داروی مقابله با 
کرونا، بُعد دیگری از افتخار ایرانیان بر شمردند 
و ابراز امیدواری کردند جوانان دانشمند میهن 
بتوانند هر چه زودتــر در این زمینه نیز افتخار 
بیافرینند و اســتعداد ایرانی را بار دیگر به دنیا 

نشان دهند.
ایشان برنامه ریزی و مدیریت ستاد ملی مبارزه 
با کرونا و وزارت بهداشــت را نیز حقیقتاً خیلی 
خوب خواندند و افزودند: ایــن افتخارات ملی 

باید ثبت شود.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در آخرین نکته 
سخنانشان با اشاره به یک سؤال بی پاسخ درباره 
مراسم دعا، نماز و عبادات در مساجد و اماکن 
مقدس تأکید کردند: بنده هیچ پیشنهادی در 
این باره ارائه نمی کنم و تابع نظر و تشــخیص 
کارشناسی ستاد ملی مبارزه با کرونا هستم اما 
باید توجه داشت که عبادات و توسل بخصوص 
در ماه رمضان و شــبهای قدر جــزو نیازهای 
اساسی و حتمی مردم است و مردم در قضایای 
مهم نیز بیشتر به ارتباط با پروردگار نیاز دارند 
البته معتقدم اگــر قواعد ســخت گیرانه ای 
هم در این زمینه وضع شــود مــردم مؤمن 
 و مســجدی حتمــاً بیشــتر از دیگــران به 

آن عمل می کنند.

خبر

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه ای شرایط 
صدور کد اقتصــادی برای اشــخاص حقیقی و 
حقوقی را تغییر داد که این تغییرات شامل حذف 
گواهی ثبت نام ارزش افزوده و مرحله 45 ثبت نام 
مالیاتی و تبدیل کد ملی اشخاص حقیقی به کد 

اقتصادی است.
بــه گــزارش ایســنا، وزیر امــور اقتصــادی و 
دارایی در بخشــنامه ای اعام کــرد که تمامی 
اطاعات مورد نیاز ســازمان امــور مالیاتی برای 
تخصیــص کد اقتصــادی به اشــخاص حقوقی 
به صورت الکترونیکی از ســازمان ثبت اســناد 
و اماک کشــور و مراجع ذیصــاح صدور مجوز 
دریافت و بــدون نیاز به حضور مؤدی در شــعب 
 ســازمان امور مالیاتی، کــد اقتصادی تخصیص 

داده شــود.  همچنین بر اســاس این بخشنامه 
برای اشــخاص حقیقی با دریافــت اطاعات از 
مراجع صــدور مجــوز یا پــس از ثبت نــام در 
 ســامانه امــور مالیاتــی بافاصلــه ثبــت نام 

انجام  شود.
براســاس مفاد این بخشــنامه، برای اشــخاص 
حقوقی شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادی و 
برای اشخاص موضوع ماده )2( قانون و صاحبان 
مشــاغل پس از ثبت نــام، شــماره اقتصادی با 
 بهره گیری از  شناسه یا شــماره ملی آنها صادر 

خواهد شد. 
عاوه براین، مادامی که برای اشــخاص موضوع 
ماده )2( قانون و صاحبان مشاغل، کد اقتصادی 
جدید صادر نشده باشد، حســب مورد از شناسه 

ملی، شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره 
اختصاصی اشخاص خارجی استفاده خواهد شد.

گفتنــی اســت کــه ایــن دو اقــدام می تواند 
زمان صرف شــده برای شــروع یک کســب و 
کار  در کشــور را که از جمله زیرشــاخص های 
 Doing(  نماگر ســهولت انجام کســب و کار
 Business(اســت، بــا ارتقای قابــل توجهی 

روبرو کند.
در این زمینــه، طبق برآوردهــای بانک جهانی 
میانگین زمان مورد نیاز برای شروع یک کسب و 
کار در کشور حدود 72.5 روز تخمین زده می شود 
که با انجام این اصاحات بر اساس مطالعات، پیش 
بینی می شود این مقدار به ۱5.5 روز کاهش یافته 
و تا 48 رتبه ارتقا در این زیرشاخص صورت پذیرد.

الزم به ذکر اســت که در دســتورالعملی که از 
ســوی رئیس ســازمان امور مالیاتی به منظور 
تســهیل انجام امور مالیاتی صادر شــد، صدور 
گواهینامه ثبت نام مالیات بــر ارزش افزوده لغو 
 و ثبت نــام در ســامانه به منزلــه گواهی ارزش 

افزوده است.
چنین ثبــت نام های قبلــی به عنــوان ثبت نام 
قطعی تلقــی می شــود. در این ثبت نــام فقط 
کافی اســت مؤدی گزینه مشــمولیت در نظام 
مالیات بر ارزش افــزوده را در ســامانه ثبت نام 
مالیاتی انتخاب کند و در مــواردی که اطاعات 
بعدی از مراجع ذیربط تأســیس یا صدور مجوز 
 فعالیت دریافت شود، ثبت نام به صورت خودکار

 انجام می شود.

از سوی وزیر اقتصاد

شرایط صدور کد اقتصادی برای مؤدیان مالیاتی تغییر کرد
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آمار بانک مرکزی از عملکرد کلی بازار بین بانکی ریالی 
در سال ۹8 نشان می دهد که میانگین نرخ سود در این 

بازار ۱8.۹5 درصد بوده است.
آمار بانک مرکزی از عملکرد کلی بازار بین بانکی ریالی 
در سال ۹8 نشان می دهد که میانگین نرخ سود در این 
بازار ۱8.۹5 درصد بوده است. همچنین در سال ۹8 
مجموعا 40 هزار و ۳4۱ فقره معامله به ارزش بیش از 
۱86 میلیارد ریال با محدوده نرخ ۱6 تا 2۳ درصد و با 

میانگین نرخ ۱8.۹5 درصد انجام پذیرفت.
در حقیقت آمار نشان می دهد در سال ۹7 میانگین 
موزون نرخ سود ۱۹.72 درصد بوده که در سال ۹8 به 
۱8.۹5 درصد رسیده است. نگاهی به روند ماهانه نرخ 
سود بانکی در سال ۹8 نشان می دهد که به طور کلی 

روندی نزولی بر این نرخ حاکم بوده است.
این در حالی است که سهم سپرده پذیری بانک های 
خصوصــی 60.۹۱ درصــد کل معامــات بوده و 
بانک های دولتی معــادل ۱6.۱۱ درصد، بانک های 
مشمول اصل 44، ۱۳.4۳ درصد و موسسات اعتباری 
۹.55 درصــد کل معامات را به خــود اختصاص 
داده اند. با مقایسه سهم ســپرده پذیری بانک ها در 
سال ۹8 نسبت به سال ۹7 مشاهده می شود که سهم 

بانک های خصوصی از سپرده پذیری حدود 4 درصد 
رشد داشته و سهم بانک های دولتی و اصل 44 نسبت 

به سال گذشته کاهش یافته است.
در طی سال نیز یک روند مایم کاهش نرخ سود در 
بازار بین بانکی مشاهده می شــود. بررسی ها نشان 
می دهد که در ابتدای سال گذشته میانگین نرخ سود 
معامات ۱۹.8۱ درصد بوده که تا تیرماه روند نزولی 
را طی کرده و به نرخ ۱۹.۳6 درصد رسیده است. بعد 
از آن در مرداد ماه با رشد ۱۳ صدم درصدی به ۱۹.4۹ 
درصد رسید که آخرین باری است که نرخ سود بین 
بانکی بیش از ۱۹ درصد ثبت شده و بعد از آن نرخ سود 

روندی تقریبا نزولی پیدا کرده است.
بررسی روند نشــان می دهد که در مهرماه نرخ سود 
بین بانکی به زیر ۱۹ درصد رسید. در آذر ماه نرخ سود 
بین بانکی به کمترین مقدار خود یعنی ۱8.۳2 درصد 
رسید. پس از آن روند نرخ سود در دی و بهمن ماه با 
افزایش محدودی در سطح ۱8.47 درصد و ۱8.44 
درصد قرار گرفت، اما آخرین نرخ ســود در بازار بین 
بانکی در اسفند ماه ۱8.۳4 درصد بوده است؛ بنابراین 
نسبت به انتهای سال ۱۳۹7، نرخ سود در بازار بین 

بانکی یک سطح پایین تر آمده است.

شاخص بورس که روز گذشــته برای نخستین 
مرتبه وارد کانال یک میلیون واحدی شده بود، 
روز یکشنبه هم روند صعودی خود را ادامه داد و 

در مدار یک میلیون واحدی باقی ماند.
به گــزارش ایســنا، معامــات روز یکشــنبه 
)یکشــنبه( بازار ســرمایه درحالی بــه پایان 
رســید که شــاخص کل بــا 2۳ هــزار و 75 
 واحد رشــد، رقم یــک میلیــون و 4۳ واحد را 

ثبت کرد.
شــاخص کل با معیار هم وزن نیز 54۹7 واحد 
رشد کرد. در رقم ۳24 هزار و 878 واحد ایستاد. 
در این بازار یک میلیون معامله انجام شــد که 

۱۱۳ هزار و ۱4۱ میلیارد ریال ارزش داشت.
روز یکشنبه فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع 
مس ایران، ســرمایه گذاری تامین اجتماعی، 
معدنی و صنعتی گل گهر، بانک ملت و معدنی و 
صنعتی چادرملو نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت و در مقابل فقط صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس نسبت به ســایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی بورس داشتند.
بانک های ملت و تجارت، فوالد مبارکه اصفهان، 

گســترش ســرمایه گذاری ایران خودرو، ملی 
صنایــع مس ایــران، پاالیش نفــت اصفهان و 
ســرمایه گذاری خوارزمی نمادهای پربیننده 

بورس بودند.
شــاخص کل فرابورس نیز با ۱8۳ واحد صعود 
رقم ۱۱ هزار و 6۹6 واحــد را ثبت کرد. در این 
بازار 757 هزار معامله به ارزش 52 هزار و 80۹ 

میلیارد ریال انجام شد.
هلدینــگ صنایع معدنی خاورمیانه، ســهامی 
ذوب آهن اصفهان، فوالد هرمزگان جنوب، بیمه 
پاســارگاد، پاالیش نفت الوان و فرابورس ایران 
نسبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و 
در مقابل  تولید نیروی برق دماوند نســبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را در فرابورس 

داشتند.
ســهامی ذوب آهن اصفهــان، توســعه مولد 
نیروگاهی جهــرم، تولید نیروی بــرق دماوند، 
سیمان الر سبزوار، گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی، فرابورس ایران و گــروه کارخانجات 
صنعتی تبــرک نمادهای پربیننــده فرابورس 

بودند.

رئیس کل بانک مرکــزی گفت: علی رغــم تحریم هــای ظالمانه و 
انتظار دشمنان برای فروپاشــی اقتصاد، خوشبختانه با تصمیم های 
 صحیح دولت و بانک مرکزی، شاهد ثبات و رشــد اقتصاد غیرنفتی 

هستیم.
به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلســه »نظام بانکی 
و جهش تولید« کــه با حضور معاون اول رئیــس جمهوری، مدیران 
عامل بانک ها و اعضای هیئت عامل در بانک مرکزی برگزار شد گفت، 
اقدام ها و دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه های »سیاست پولی«، 
»اعتباری«، »ارزی« و »نظام های پرداخت« را تشــریح کرد و گفت: 
این دســتاوردها با تاش و کوشــش مجموعه نظام بانکی و در سایه 
سیاستگذاری صحیح بانک مرکزی به دست آمده است و در صورتی 
که از نظام بانکی حمایت شود، دســتاوردهای سترگ تری در آینده 

شاهد خواهیم بود.
رئیس شــورای پول و اعتبــار در خصوص سیاســت های اعتباری 
بانک مرکــزی بــا تاکید بــر اینکه بر اســاس این سیاســتگذاری 
به موضوع تولید توجه ویژه ای شــده اســت، گفــت: بانک مرکزی 
گام های مؤثری از جمله اعطای تســهیات به شرکت های پیشران، 
بنگاه های کوچک و متوســط و شــرکت های دانش بنیان در جهت 

حمایــت از این بخــش برداشــته اســت و در همین راســتا نیز به 
 تأمین ســرمایه بنگاههــا وزنجیره تولیــد نگاه و حمایــت ویژه ای 

شده است.
همتی در ادامه به دستاوردهای حوزه سیاست های پولی بانک مرکزی 
پرداخت و گفت: مهمترین سیاست پولی مهار تورم و کنترل روند آن 
بوده است و این دستاورد علی رغم شــرایط تحریم و وضعیت خاص 

فروش و قیمت نفت به دست آمده است.
وی در خصــوص تصمیم ها و سیاســت های اتخاذ شــده به منظور 
تأمین صحیح کســری بودجه بدون تأثیر در نرخ تــورم افزود: برای 
تأمین کســری بودجه، تصمیم هــا و برنامه های خوب و مناســبی 
اندیشــیده و در حال اجراســت که نمونــه آن تصمیــم به فروش 
اوراق بدهــی برای تأمین کســری بودجــه و اســتفاده از مکانیزم 
 بازار باز توســط بانک مرکزی اســت که در شــصت ســال گذشته

 بی سابقه است.
رئیس کل بانک مرکزی بــا تاکید بر اینکه بانــک مرکزی در زمینه 
سیاســت های پولی ابزار قوی و مناســبی در اختیار دارد گفت: بازار 
باز مکانیزمی اســت که بانک مرکــزی برای مدیریت بــازار پول از 
آن به خوبی بهره گرفته اســت و خوشــبختانه بانک ها و مؤسسات 

اعتباری نیز بدون فشار و ابزار دستوری، همراهی مناسب و مطلوبی 
 با سیاســت های بانک مرکزی در این زمینه داشــته انــد که جای 

تقدیر و تشکر دارد.
رئیس شــورای پول و اعتبار در ادامه با تاکید بــر اینکه بانک محور 
بودن اقتصاد باید اصاح شــود، تصریح کرد: درحــال حاضر مانده 
تســهیات بانکی دو هزار میلیارد تومان است که نزدیک ۹0 درصد 
تأمین مالی کشــور به حساب می آید و خوشــبختانه اقبال خوبی به 
 بازار سرمایه شده است و جادارد که نقش بازار سرمایه در تأمین مالی 

افزایش یابد.
وی افزود: البته در بازارســرمایه مســئوالن محترم بایــد اقدامات 
احتیاطی الزم را در نظر بگیرند تا با مدیریت مناســب شــاهد رشد 

مطمئن و منطقی آن باشیم.
رئیس کل بانــک مرکــزی در حــوزه ارزی تصریح کــرد: علیرغم 
کاهــش درآمدهــای نفتی تحــت تأثیــر تحریم هــای ظالمانه و 
کاهش شــدید قیمــت نفــت، وضعیت ذخایــر اســکناس ارزی 
مناسب و در تاریخ کشــور بی سابقه اســت، ضمن آنکه برای تأمین 
 کاالهــای اساســی تمهیــدات الزم پیش بینی شــده و مشــکلی

 وجود ندارد.

بورس در مدار یک میلیونی باقی ماندنرخ سود در بازار بین بانکی چقدر است؟

رئیس کل بانک مرکزی:

ذخایر اسکناس ارزی بی سابقه است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه وارد کانال  7میلیون تومان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۶ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون تومان است. همچنین هر اونس طال در 

بازارهای جهانی ۱7۰۳ دالر و ۵۰ تومان و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۶۶۴ هزار و ۶۱7 تومان است.
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سردرگمی  در  بازار  مسکن
کامران سنجری، کارشناس مسکن

تصمیمات دولت در بازار اجاره بها در بحران کرونا خیلی موثر واقع نشد و شاهد هستیم که بسیاری از مالکان با توجیه درآمدزایی از ملک خود اقدام به افزایش اجاره ها کرده اند. مالکان معتقدند خانه ای که اجاره داده اند تنها منبع 
درآمدی آنهاست و نمی توانند از تصمیمی که برای تمدید سه ماهه اجاره ها گرفته شده تبعیت کنند.  به همین دلیل از آغاز بحران تا به امروز شاهد هستیم که بسیاری از مستاجران با افزایش چشمگیر اجاره بها روبرو بوده اند و از 
طرفی دیگر جو روانی اعالم این تصمیم در بازار نیز برای ماههای آینده و تابستان پیش رو گرانی را باز هم در بازار به راه خواهد انداخت. جو روانی حاکم بر بازار تمدید اجاره ها و ثبات قیمتی آنهاست در حالیکه در واقیعت این طور 
نیست و متاسفانه در تمام بازارها جو روانی توانسته تا به امروز تعیین کننده وضعیت باشد.  بنابراین در تابستان به دلیل اوج گیری جابجایی ها با انباشت تقاضا و گرانی مجدد روبرو خواهیم شد و فعالیت دالالنی که تا به امروز بیکار بوده 
اند نیز افزایش خواهد داشت. درست است که در شرایط کنونی به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مراکز مشاوره امالک، عمال بازار خرید و فروش مسکن متوقف شده و این بازار فعال در وضعیت سردرگمی قرار دارد و جو روانی 

در این شرایط بازار مسکن را به سمت رکود و کاهش موقتی قیمت می برد، اما این مسائل پایدار نبوده و مقطعی است و گرانی در فصل جابجایی که تفاوت بسیاری با دیگر زمان های مشابه دارد بوجود خواهد آمد.

نماینده وزیر صمت در اصناف کشور گفت: قرار است 
که کارفرمایان به ازای هر کارگری که از اســفند ماه 
تاکنون در بنگاه های اقتصادی خــود دارند، مبلغ 16 
میلیون تومان وام با بهــره 12 درصد با تنفس 3 ماهه 
پرداخت شود.ابراهیم درســتی درخصوص پرداخت 
وام های بنگاه های آســیب دیده گفت:  طی جلسه ای 
که برگزار شــد، اعالم کردیم که به غیــر از 13 گروه 
آســیب دیده 58 گروه دیگر نیز وجــود دارند و قرار 
است که کارفرمایان به ازای هر کارگری که از اسفند 
ماه تاکنون در بنگاه های اقتصــادی خود دارند، مبلغ 
16 میلیون تومــان وام با بهــره 12 درصد با تنفس 
3 ماهه پرداخت شــود. وی ادامه داد: شاید این میزان 
ناچیز باشد، زیرا با توجه به تحریم ها و کاهش شدید 
قیمت نفت دولت در وضعیت اقتصادی مناســبی به 
ســر نمی برد، بنابراین نمی توان توقع بیشتر داشت. 
امــا امیدواریم که بتواند بخشــی از زیان های اصناف 

را جبران کنــد، زیرا اغلب اصنــاف زیان های فراوانی 
 را متضرر شــده اند که گاها آنها را تا مرز ورشکستگی

 پیش برده است.
درستی درخصوص زمان پرداخت این وام ها نیز گفت: 
بر طبق مذاکرات صورت گرفتــه احتماال تا پایان این 
هفته پرداخت شود تا بتوانیم باری از دوش کارفرمایان 
برداریم، زیرا اصناف با همکاری خود با دولت حســن 
نیت خود را نشــان داده اند.نماینــده وزیر صمت در 
اصناف کشور با اشاره جلسات صورت گرفته با سازمان 
تامین اجتماعی نیــز گفت: با ســازمان بیمه تامین 
اجتماعی مذاکره شده و مقرر است که سازمان بیمه 
تامین اجتماعی حداقل ســهم کارفرما را اخذ نکند، 
تا کارفرما بتواند کارگرش را حفــظ کند، چراکه اگر 
کارفرما کارگرش را تعدیل کند او از سازمان بیمه تامین 
اجتماعی بیمه بیکاری خواهــد گرفت، بنابراین ضرر 

دولت بیشتر خواهد بود.

مهلــت چند مــاه ای که 
دولت بــرای تمدید اجاره 
نامه مســتاجران به دلیل 
بحران کرونا تصویب کرد 
موجب انباشــت تقاضا در 
این بازار در ماه های تابستان پیش رو خواهد شد. 
هنگامی که تقاضا زیاد شود  طبق روال تمام بخش 
ها و بازارها با گرانی روبرو خواهیم شــد. بنابراین 
پیش بینی می شــود تابستان ســال جاری برای 
مستاجران تابستانی داغ و پر از گرانی باشد. فعاالن 
بازار مسکن و اجاره بها بر این باورند که در چند ماه 
گذشــته تا به امروز به دلیل بحران کرونا و تمایل 

مردم بــرای تمدید قراردادهــا و همچنین تفاهم 
مالکان با مستاجران فعالیت دالالن کاهش داشته 
و درآمدی از این بازار کســب نکرده اند بنابراین با 
شروع فصل تابستان و با گرم شدن هوا، ناتوان شدن 
ویروس و اتمام مهلت تمدید شــده به دلیل کرونا 
دالالن به بازار مسکن و اجراه باز خواهند گشت و 
موجی از گرانی را در بازار اجاره شاهد خواهیم بود.

اما نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس در این 
رابطه گفت: این احتمال وجود دارد که با مهار کرونا 
در کشور شاهد افزایش نرخ و قیمت در بخش های 
اقتصادی اصلی باشیم، یعنی آنکه این موج تورمی 
از بازار دالر و ارز شروع شــده و سپس به بازارهای 
طال، خودرو و مسکن برسد. سیدابوالفضل موسوی 
بیوکی درباره آینده بازار مســکن در 6 ماهه سال 
99، گفت: به نظر من تحلیل درباره وضعیت بازار 

مسکن به ویژه در حوزه اجاره طی ماه های آینده 
بسیار سخت باشد، زیرا همواره بازار مسکن تحت 

تأثیر عوامل اقتصادی دیگر بوده است.
نماینده مردم یــزد و صدوق در مجلس شــورای 
اســالمی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که با 
مهار کرونا در کشور شاهد افزایش نرخ و قیمت در 
بخش های اقتصادی اصلی باشیم، یعنی آنکه این 
موج تورمی از بازار دالر و ارز شروع شده و سپس به 
بازارهای طال، خودرو و مسکن می رسد. وی گفت: 
در شرایط کنونی به دلیل شــیوع بیماری کرونا و 
تعطیلی مراکز مشــاوره امالک، عمال بازار خرید و 
فروش مسکن متوقف شده است و این بازار فعال در 
وضعیت سردرگمی قرار دارد، در این شرایط بازار 
مسکن به سمت رکود و کاهش موقتی قیمت می 
رود، اما به نظر من این مسائل پایدار نبوده و مقطعی 

است. موسوی بیوکی نقش مسائل فرهنگی را در 
مدیریت بازار اجاره مســکن در چند ماهه آینده 
تأثیرگذار دانســت و گفت: امیــدوارم مردم برای 
مدیریت بازار اجاره مســکن و مقابلــه با افزایش 
چشمگیر نرخ اجاره پیش قدم شوند، در چند ماه 
اخیر هم شاهد بودیم که مالکان نسبت به بخشش 
اجاره ملک یا مغازه اقدام کــرده اند، از این رو این 
امید می رود که در تابســتان امسال نیز مالکان از 
افزایش سقف قرارداد اجاره مسکن اجتناب کنند. 
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: باید 
صبر کنیم تا تبعات ناشی از دوران کرونا، خود را در 
دوران پساکرونا نشان دهد، اوج نقل و انتقاالت بازار 
اجاره در دوره سه ماهه تابســتان است که وزارت 
راه و شهرســازی باید برنامه ریزی کالنی را برای 

مدیریت این حوزه صورت دهد.

قیمت ها  در بازار  اجاره طی ماه های آینده  با انباشت تقاضا  اوج  می گیرد

موج  گرانی  در انتظار  بازار  اجاره
شایلی قرائی
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گرانی خودرو در روزهای اخیر بشدت سر 
و صدا کرده و موجب نارضایتی مردم را 
فراهم آورده است. این اتفاق در حالی در 
بازار خودرو رخ داده که هزینه های ثابت، 
بســیار باال و تیراژ، مقدار تولید و فروش 
بسیار پائین است و در نتیجه هزینه ثابت متوسط بسیار باال رفته 
است. تحریم ها و مشکالت نقل و انتقال ارز نیز بر حجم مشکالت 
این صنعت افزوده و خودروســازان نمی توانند زمینه انتقال دانش 
و تکنولوژی را فراهم کنند، در همین رابطــه واردات مواد اولیه به 
سختی انجام می شود و این موضوع روند تولید را با اختالل زیادی 
همراه ساخته، بنابراین همان طور که مشاهده می کنید مجموعه ای 
از مصائب و مشکالت باعث شده تا امروز قیمت ها در بازار سر به فلک 
بکشد. مواد، قطعات و تجهیزات مورد نیاز خارجی تحت تحریم قرار 

دارد و مضافا باید با ارزهایی که به شدت گران شده است خریداری 
شود. تورم بسیار باال در کشور نیز به معنی تامین قطعات داخلی با 
قیمت های گران شده است. مهم ترین مشــکل این روزهای بازار 
خودرو نیز ســوداگری، رانت و زد و بند بین ارکان داخلی و واسطه 
هاست که در گران شدن ها بی تاثیر نیست. در این میان، دولت هم 

منافع و درآمد های اضافه ای به دست می آورد.
در همین رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت  برای کنترل گرانی 
های بازار خودرو اعالم کرد: یکی از راهکار های پیشنهادی ما برای 
کنترل حاشیه بازار خودرو که به وزارت اقتصاد نیز ارائه شده و روی 
اتخاذ این تصمیم پافشاری نیز می کنیم، اخذ مالیات از مابه التفاوت 
قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد خودرو است، البته در این 
خصوص باید تمهیدات مناسب نیز اتخاذ شود که ما با جدیت دنبال 

تحقق این امر هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشــیه جلسه بررسی وضعیت 
بازار که با حضور جمعی از صاحبنظران، دانشگاهیان و انجمن های 
مرتبط که در محل این وزارتخانه برگزار شد؛ اعالم کرد: به سازمان  

حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار تکلیف شده ظرف 24 
ساعت آینده در اقدامی مشترک بازار خودرو را ساماندهی کنند و 

جلوی آشفتگی های موجود گرفته شود.
رضــا رحمانی افــزود: ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان مکلف اســت در روش های کنترل و نظارت خود 
بر بازار خودرو تجدید نظر کند و در سریعترین زمان ممکن و برای 
فروکش کردن تالطم به وجود آمده در این بازار، اقدامات مقتضی را 
انجام و نتایج را به مردم گزارش کند.وی اضافه کرد: شورای رقابت 
نیز باید تا فردا، طبق دستورالعمل های خود نسبت به تعیین قیمت 
خودرو اقدام و نتیجه را به ستاد تنظیم بازار کشور جهت تصویب 
نهایی ارائه کند.رحمانی تاکید کرد: در همین راستا ستاد تنظیم بازار 
نیز ضروردت دارد در اسرع وقت نسبت به تصویب نهایی تصمیمات 
اعالمی شورای رقابت با اولویت تامین حداکثری حقوق مردم اقدام 

و اطالع رسانی نماید.
رحمانی تاکید کــرد: صنعت خودرو نیازمند اجــرای برنامه های 
دراز مدت و موثرتر اســت و باید با اجرای کامل و دقیق برنامه های 

تعریف شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای همیشه 
از مشکالت موجود عبور کنیم. وی با اشــاره به بیانات رهبری در 
خصوص ظرفیت های بزرگ کشــور در صنایعی مثل هوا و فضا و 
اینکه سایر صنایع به ویژه صنعت خودروسازی باید از آن الگو بگیرند؛ 
گفت: فرمایش ایشان به صورت ویژه متوجه بکارگیری فناوری های 
نوین در صنعت خودروسازی است و این صنعت نیازمند توجه جدی 
به بخش علمی، دانشــگاهی و جذب نخبگان بوده و این اقدامات 
می تواند اثرات بزرگی در آینده این صنعت داشــته باشد. رحمانی 

تاکید کرد: صنعت خودروسازی در سال جهش تولید نیازمند یک 
قرارگاه اختصاصی است چرا که این موضوع قابل پذیرش نیست که 
هنوز برخی خودرو های ما ارزبری داشته باشند و در شرایط خاص 

کشور در تامین ارز، برای ما چالش ایجاد کنند.
دکتر محمدرضا یــزدی زاده، تحلیلگر مســائل اقتصادی و عضو 
ســابق شــورای راهبردی نظام مالیاتی نیز معتقد است که اگر از 
 خــودرو، مالیات نگیرند، رونــد صعودی قیمت ها در بــازار ادامه 

خواهد داشت.

مسئوالن  همچنان  ناتوان  از   ساماندهی  آشفته  بازار  خودرو   هستند 

پیشنهاد    اخذ   مالیات  از  سود   حاشیه   بازار  خودرو
شکست زودهنگام اخذ مالیات از سود حاشیه بازار خودرو

اخذ مالیات از شماره گذاری خودرو
فرید زاوه، کارشناس خودرو

در روزهــای اخیــر عوامل زیادی دســت به دســت هــم داده انــد تا بــازار خــودرو را در شــرایط نامناســبی قــرار دهند. 
در حال حاضــر تنها بــه گرانی خــودرو به صــورت ظاهــری پرداخته می شــود و کســی بــه دنبال ریشــه ایــن اتفاقات 
نیســت. مدت زیادی اســت که این بازار بــا گرانی، التهــاب، فعالیــت دالالن و انواع مشــکالت دیگر درگیر اســت و عجیب 
این اســت که هیچ دســتگاهی تاکنون نتوانســته ایــن بــازار را از نابســامانی خــارج کنــد. فعالیــت دالالن در این مدت 
 توانســت بازار را بــا گرانی هــای غیرقابل تصــوری در برخــی خودروهــای داخلی روبــرو کند کــه مصرف کننــده واقعی 

در تنگنا قرار بگیرد.
تمام ریشه گرانی ها در بازار ها و کاال های مختلف از جمله خودرو، خود دولت و سیاست های ناکارآمدی است که به کارگرفته می شود. 
سیاست های تورمی که دولت آن ها را به کار می گیرد به افزایش تورم و نقدینگی دامن می زند و این امر در نهایت باعث می شود که 
بازار های مختلف دچار التهاب شود، چرا که همه می خواهند پول نقد خود را به دارایی فیزیکی و با دوام تبدیل کنند و برای همین 
موضوع نیز است که در دو سال اخیر تقاضا برای خودرو افزایش یافته و همین موضوع قیمت ها را در بازار با افزایش روبرو کرده است.

قطعا مالیات بر حاشــیه ســود خودرو نمی توانــد موثر واقع شــود و این طرح شکســت خواهد خــورد چراکه ایــن تصمیم 
توســط خود مقصران به ودجود آورنده این شــرایط اتخاذ شــده اســت و مقصر نمــی تواند راه حــل ارائه کند. بایــد همانند 
کشــور ترکیه مالیات از شــماره گذاری خودرو گرفته شــود و به عنــوان مثال 20 تا 30 درصــد برای این امــر اختصاص پیدا 
کند تا شــخصی که خودرو را مــی خــرد آن را پرداخت کنــد و در چرخه گرانــی خودرو فاصلــه و توقف ایجاد شــود. مقصر 
 گرانی هــای اخیر بــازار خودرو خــود وزارت صمــت و دولت اســت و بایــد برای کنتــرل آن راه حلی پیشــنهاد شــود که 

به شکست نینجامد.

طرح های بی اساس در بازار خودرو
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت 

اخذ مالیات از مابه تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار موجب گران تر شدن قیمت خودرو خواهد شد چراکه در حال حاضر خریداران خودرو افرادی هستند که برای سرمایه گذاری 
به این بازار آمده اند و قصد دارند با خرید و فروش آن درآمدزایی داشته باشــند. با اخذ مالیات باز هم در حق مصرف کننده واقعی اجحاف خواهد شد. هنگامی که قصد داریم مشکلی را 
حل کنیم باید ریشه یابی درست در رابطه با آن مشکل انجام دهیم و راه حل هایی که به صورت ســاده تصمیم گیری شده اند موثر واقع نخواهند شد. امروز تولید خودرو خیلی پایین تر 
از تقاضاست و مسئوالن به جای اینکه یک بار برای همیشه مشکالت تولید را حل کنند روی بازار تمرکز کرده اند. باید دست از کنترل قیمت فروش تولیدکننده بردارند و به بازار خودرو 

بیشتر از این گیر ندهند. 
باید تولید باال برود و به دنبال آن قیمت ها کنترل خواهد شــد. امروز با اخذ مالیات از اختالف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار دردسر بزرگ دیگری ایجاد خواهد شد که البته این طرح از 
همین امروز هم اجرایی شود شکست خورده به حساب می آید. چراکه این حرکت کنترل نیست و مسئوالن اصل هدف را فراموش کرده اند. تولید وقتی زیانده است مالیات چه معنایی 

دارد. اینم اقدام موجب خواب بیشتر چرخه تولید خواهد شد و پاک کردن صورت مسئله به شمار می آید.
مســئوالن بایــد دســت از زدن حــرف هــای رویــای بردارنــد چراکــه واقعیت هــای اقتصــادی اجــازه ایــن رویاپــردازی هــا را نمی دهــد. بــا ایــن طــرح و برنامه هایی 
که مدتی اســت که از ســوی دولت ارائه می شــود به وضوح مشــخص شــده که صنعت خودروســازی کشــور برای هیچ کســی اهمیت ندارد بلکه تنها ســود حاصــل از آن برای 
عــده ای و شــاید دولت مــورد توجــه اســت. در شــرایط بحرانی فعلــی، منافــع را بیشــینه نمی کننــد بلکــه مضــرات را کمینــه می کننــد؛ یعنی اینکــه در حالــت عادی 
 خودروســاز و تولید کننده ملزم اســت به دنبــال کیفیت باالتر و قیمت پایین و اشــباع ســبد تولیــد از تنــوع و در واقع بهبود در تولید باشــند و رقابت در این شــرایط به شــکل 

واقعی بروز می کند.
مســئوالن طی دو ســال گذشــته یک فرضیه داشــتند و آن هم این بود که اگر قیمت خودرو در خودروســازی کنترل شــود، می توانیم قیمت خودرو در بازار را نیز کنترل کنیم، اما 
 اســتمرار در به هم ریختگی بازار گواه این اســت که طرح دولت برای مهار گرانی یک طرح بی اساس و بدون منطق بوده است چراکه هر روز شــاهد خرابی بازار و گرانی افسار گسیخته 

محصوالت شده ایم.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نماینده وزیر صمت در اصناف كشور خبر داد؛

پرداخت ۱۶ میلیون تومان به ازای هر کارگر و با تنفس ۳ ماهه

رئیس اتحادیــه ملی محصوالت کشــاورزی با 
اشــاره به اینکه محموله های موز در گمرکات 
مانده و بزودی فاسد می شــود، با اشاره به مازاد 
تولید پیاز در ســالجاری گفت: ایــن اتفاق هر 
ســال برای یک محصول رخ مــی دهد. رئیس 
اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با 
خبرنگار مهر ضمن انتقاد شدید از سیاست های 
دولت در زمینه صــادرات و واردات محصوالت 
کشــاورزی، اظهار داشــت: صادرات و واردات 
یک جاده دو طرفه اســت و هــر دو طرف باید 
بــه موقع انجام شــود تا مشــکلی بــرای بازار 
 داخــل، تولیدکننــدگان و مصــرف کنندگان

 ایجاد نشود.
 وی بــا اشــاره بــه تأثیــر ایــن تصمیمــات 
خلق الساعه بر صادرات و واردات به موقع و کافی 
محصوالت کشاورزی گفت: زمانی که مسئوالن 
برای صــادرات پیــاز تعرفــه 10 هزارتومانی 
اعمــال می کردند بایــد به این فکــر بودند که 
ایران بازارهــای جهانی را از دســت می دهد و 
کشــورهای دیگر جایگزین مــا در تأمین پیاز 
مورد نیاز آنها می شوند. نورانی با اشاره به مازاد 
تولید پیاز در ســال جاری افزود: در حال حاضر 
پیاز روی دست کشاورزان مانده ضمن اینکه در 
سال های گذشــته به دفعات این اتفاق در حوزه 
 تولید گوجه فرنگی، ســیب زمینــی و هندوانه 

رخ داده بود.
این فعال بخــش خصوصــی در بخش دیگری 
از ســخنان خود با اشــاره به مشــکالت ایجاد 

شــده برای واردات موز نیز گفت: واردکنندگان 
این میــوه از تاریخ 23 اســفند 98 اقــدام به 
ثبت ســفارش کرده اند و در همــان زمان نیز 
قراردادها خرید را بســته و اقدامات الزم انجام 
شــده اســت.نورانی ادامه داد: هم اکنون این 
موزهای وارداتی آمــده و در گمــرکات مانده 
 چرا که بانــک مرکزی کــد تخصیــص ارز را 

نمی دهد.
وی با بیان اینکه موزهــای وارداتی هم اکنون 
در گمــرکات بندرعبــاس، بوشــهر و مرزهای 
شمالی کشــور بالتکلیف مانده اســت، افزود: 
واردکنندگان نمی دانند باید با این مســاله چه 
برخوردی داشــته باشــند چرا که ایــن موزها 
چند روز اســت وارد شــده و در صــورت ادامه 
رونــد فعلی طی روزهای آینده شــاهد فســاد 
موز در گمــرکات خواهیم شــد. نورانی اضافه 
کرد: عالوه بر این چند کشــتی حامل موزهای 
 وارداتی نیز روی آب است که بزودی وارد کشور 

می شود.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی از اعمــال 
بوروکراسی های محدود کننده در سازمان های 
دولتی انتقاد کرد و گفت: متأسفانه بوروکراسی 
اداری در کشور ما کاماًل عادی شده است. وزارت 
جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید مسئولیت 
را بر گــردن وزارت صمت می انــدازد و وزارت 
صمت نیز بانک مرکزی را مقصر اعالم می کند و 
تکرار این چرخه باعث سردرگمی واردکنندگان 

شده است.

محموله های موز در گمركات مانده و بزودی فاسد می شود

سرگردانی واردکنندگان موز در گمرکات



استارت آپ ها4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هفتم،شماره 1911|  دوشنبه 22  اردیبهشت ماه 1399

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

  علی بابک نیا، دبیر کارگروه ماینینگ انجمن 
بالکچین ایران

بــا عنایت به شــرایط 
حســاس اقتصادی و 
سیاسی کشور و اهمیت 
همبستگی ملی و نشاط 
اقتصادی همچنین و در 
راستای منویات رهبر 
معظم انقالب اسالمی 
و دستور العمل اقتصاد 
مقاومتی مبنی بر بهره گیری از ظرفیت های متخصصین 
داخلی، ضرورت اشتغال، اهمیت ارز آوری و جلوگیری از 
خام فروشی و بهره گیری از فناوری های نوین و با پیگیری 
های فراوان فعالین این صنعت در نهایت منتج به تصویب 
مصوبه هیئت دولت به شــماره 58144/ت55637 هـ 
مورخ 1398/5/13 مبنی بر به رسمیت شناختن استخراج 
رمز ارزها به عنوان صنعت گردید. علیرغم تاکید شورای 
عالی فضای مجازی ، مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی ، معاونت های حقوقی و علمی ریاست جمهوری 
همچنین تایید وزارت خانه های صمت و اقتصاد و دارایی 
مبنی بر پتانســیل و تاثیرات مثبت رمز ارزها بر صنایع 
و کســب و کار های نوین ،  متاسفانه متن مصوبه هیئت 
دولت به شــدت مخرب و برای اقتصاد ، صنعت و شرایط 
پدافندی کشور زیان آور و فاقد منفعت عقالیی می باشد که 
کارشناسان و دلسوزان این صنعت به دفعات ایرادات فنی 
، حقوقی و قانونی مصوبه فوق را همراه با راه حل های فنی 
و کارشناسی شده اعالم نموده اند که  در ذیل به بخشی از 

آنها اشاره میگردد: 
 

1-در بند 4 و تبصره 1 مصوبه فوق، نرخ برق و گاز 
مصرفی این صنعت بر مبنــای صادراتی تعیین 
گردیده است که با توجه به دالیل ذیل پیشنهاد می 
گردد که نرخ و تعرفه حامل های انرژی این صنعت 

مشابه سایر صنایع محاسبه و دریافت گردد:
a.مصوبــه فوق با اهداف ســال جهش تولیــد و کلیات 

دستورالعمل اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. 
b.این نوع تعرفه گذاری مصداق قیمت گذاری تبعیض 
آمیز و عدم رعایت فراز هــای ب و ط از ماده 45 " فصل 
نهم- قانون تســهیل رقابت و منع انحصار " شورا و مرکز 

ملی رقابت}در بند آخر ، مفاد قانونی تشریح شده است{ و 
همچنین مغایر اجرای سیاست های کلی اصل )44( قانون 

اساسی می باشد .
c.با در نظر گرفتن چند نرخی شدن و فاصله زیاد نرخ حامل 
های انرژی این صنعت با سایر صنایع ، باعث نابودی فضای 
سالم کسب و کار در سطح جامعه و صنایع شده و نهایتا 

مسبب ایجاد فساد و رانت میگردد.
d.تمایزی بین صنعت ماینینگ و دیگر صنایع وجود ندارد 
و این صنعت همانند دیگر صنایع و شاید خیلی کارآمد 
تر از صنایع موجود در کشور موجب اشتغال زایی، ایجاد 
درآمد ، ارز آوری ، ایجاد رونق و نشاط اقتصادی میگردد و 
لذا همانند دیگر صنایع نیازمند بهرمندی از حمایت های 

دولتی می باشد.
e.صرف استناد به درآمد های ارزی این صنعت نمیتواند 
توجیح کننده ادله استنباطی باشد. زیرا که نمیتوان تفاوتی 
بین درآمد ارزی این صنعت با درآمد ناشی از صادرات سایر 
صنایع مانند مواد غذایی ، محصوالت کشاورزی ، کاال های 

تولیدی ، فرش و صنایع دستی و ...  قائل شد.
f.در جهت تامین درآمد های دولت با فرض کسب درآمد و 
سود آوری این صنعت ، فعالین این صنعت مشمول مقررات 
مالیاتی قرار گرفته و دولت مشابه سایر صنایع و کسب و کار 

ها از از این صنعت مالیات اخذ نماید .

۲- در مصوبه فوق صنعتگر ملزم به دریافت انشعاب 
جدید گردیده است .

a.عدم اســتفاده از انشــعابات موجود که با صرف زمان 
طوالنی و هزینه های گزاف در گذشته مهیا گردیده فاقد 

دالیل منطقی و عرفی می باشد .
b.تمایل اســتفاده فعالیــن این صنعت از انشــعابات و 
زیرســاخت های موجود در کشــور میتواند فرصتی بی 
تکرار نصیب صنایع و شهرک های صنعتی نماید که مدت 
ها اســت به دلیل رکود و تحریم ها عمال از چرخه تولید 

خارج شده اند.
c.الزم به ذکر است دریافت انشــعاب جدید هزینه ها و 
مشکالت فنی فراوانی در شــبکه انتقال ، نیرو رسانی و 
دیسپاچینگ را به سرمایه گذار و البته شرکت های توزیع 
تحمیل می نماید و این در حالیست که اساساً وزارت نیرو 
به علت مشکالت شبکه ی انتقال قادر به تامین برق خیلي 

از طرح هاي صنعتي نمی باشد.

 )CHP( ۳- نیروگاه های مقیاس کوچک حرارتی
موجود نیز از ارائه خدمات و فروش مستقیم برق به 

این صنعت محروم شده اند.
a.مطابق اصل 46 قانون اساسی، هرکس، مالک حاصل 
کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به 
عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود ، امکان کسب و 

کار را از دیگری سلب کند.
b.در راستای اصل 4 قانون اساســی ، نه فقهای محترم 
شورای نگهبان و نه شــورای فقهی بانک مرکزی خالف 
شرع بودن این صنعت را اعالم نکرده اند. پس بر این اساس 
نتیجه گیری میگردد که ، منع فروش برق نیروگاه های 
موجود در کشور به صنعت ماینینگ ، مغایر اصل 46 قانون 

اساسی می باشد .
c.این در حالی اســت وزارت نیرو به رغــم تعرفه های نا 
متعارف )کم( خرید تضمینی و با اتخاذ سیاســت های 
غلط همیشه به نیروگاه داران بدهکار می باشد و با این که 
میتواند با مجوز مشروط )شرط 1: : افزایش ظرفیت تولید و 
عدم تخطی و نقض تعهدات به وزارت نیرو. شرط ۲: کمک و 
انتقال برق به شبکه سراسری در 3۰۰ ساعت پیک مصرف( 
اجازه عقد قرارداد های مستقیم با مصرف کننده نهایی 
)ماینر( را به نیروگاه داران اعطا نماید و ضمن جلوگیری از 
خاموشی های دوره پیک مصرف ، باعث کاهش فشارهای 
مالی بر نیروگاه داران نیز گردد. }طبق گفته مدیر انجمن 
نیروگاه داران حرارتی مقیاس کوچک ، بیش از نیمی از 
نیروگاه های مذکور به دلیل مشــکالت مالی فراوان )به 
دلیل عدم رعایت تعهدات مالــی وزارت نیرو( نزدیک یا 

دچار ورشکستگی بوده و از چرخه تولید خارج شده اند.{
d.قابل توجه است در ایام غیر پیک کل ظرفیت تولیدی 
نیروگاه های مقیاس کوچک CHP )که تقریبا کمتر از 
1۰۰۰ مگا وات است ( خارج از نیاز وزارت نیرو می باشد و با 
تعرفه گذاری پلکانی و کاهش نرخ خرید تضمینی نیروگاه 

داران را مجبور به خاموشی می نماید. 

4- نقض آشکار مصوبه شماره 95/15681/۲0/100 
مورخ 95/0۳/01 هیئت دولت که پیرو آن متقاضیان 
باالی 5 مگاوات برق را از طریــق بورس انرژی و 

قراردادهای دو جانبه به نیروگاه ها ارجاع مي دهد .
5- نقض آشکار بند »ج« ماده 1۳۳ برنامه پنجم 
توسعه "دولت موظف است از توسعه نیروگاه های 

مقیاس کوچک توســط بخش خصوصی حمایت 
نماید " .

6- با ابالغ این مصوبه ، دولت نه تنها در حوزه فروش 
برق وارد رقابت با بخش خصوصي شده ، بلکه به 
شکل غیرقانوني، بخش خصوصي را از فروش برق 
به بخش خصوصي دیگر منع کرده و با ایجاد انحصار 
سیاست های کلی اصل )44( قانون اساسی را به 

وضوح نقض نموده است:
1.ماده 43 " فصل نهم - "قانون تســهیل رقابت و منع 
انحصار" – اشــخاص حقیقی و حقوقی دولتی مشمول 

میباشند.
۲.ماده 45 " فصل نهم - "قانون تســهیل رقابت و منع 

انحصار"  بند ب – قیمت گذاری تبعیض آمیز
3.ماده 45 " فصل نهم - "قانون تســهیل رقابت و منع 

انحصار"  بند ک  - سوء استفاده از موقعیت اشخاص 
4.ماده 5۲ " فصل نهم - "قانون تســهیل رقابت و منع 

انحصار"  - هرگونه کمک و اعطا امتیاز به اشخاص دولتی
5.ماده 45 " فصل نهم - "قانون تســهیل رقابت و منع 
انحصار"  بند ط – سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
1.تعیین ، حفظ و یا تغییر قیمــت یک کاال یا خدمت به 

صورت غیر متعارف.
۲.تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه

3.ایجــاد مانــع بــه منظــرو مشــکل کــردن ورود 
 رقبــای جدیــد یــا حــذف بنــگاه هــای رقیــب

 در فعالیت خاص.

۷- نقض مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
مورخ 1۳96/4/۲6 )دستور العمل استقرار و توسعه 
ملی پایش محیط کسب و کار و رفع مشکالت فعاالن 
بخش خصوصی در جهت بهبود فضای کســب و 
کار و امنیت ســرمایه گذاری و ایجاد اشتغال( و 
همچنین نقض ماده ۲ و ۳  قانون بهبود مســتمر 
محیط کســب و کار مصوب 1۳90 مبنی بر لزوم 
بهره گیری از نظرات کارشناســان تشکل های 
غیر دولتی در تدوین و اصــالح مصوبات دولتی 
که توسط معاون اول ریاست جمهوری در مورخ 
 1۳95/11/9 و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در

 مورخه 1۳98/4/19 می باشد .

ایرادات حقوقی و قانونی مصوبه استخراج رمز ارز 

داستان ورود کرونا به ایران روایتی تلخ است که امروز دیگر 
همه ی ما از جزئیات آن آگاهیم. این ویروس ناشــناخته 
باعث شد تا مسافرت های نوروزی بیشــتر از 7۰ درصد 
کاهش پیدا کند. اکنون نقشــه و مســیریاب نشان در 
گزارشــی جدید، رفتار بیش از 5/4 میلیون کاربر خود 
را در ســه پرده بررسی کرده اســت: هفته پایانی بهمن 
مــاه، یعنی هفته پیــش از اعــالم رســمی ورود کرونا 
به ایران، هفتــه اول کاری در فروردین مــاه و در نهایت، 
 هفته ابتدایی اردیبهشــت. آیا هیچ کدام از شــنبه های

 کرونایی، عادی بودند؟

ترافیک قبل و بعد از کرونا؛ روایت شــنبه های 
غیرعادی

داده کاوی انجام شده از ســوی نقشه و مسیریاب نشان، این 
موضوع را روشن می کند که اگرچه ترافیک در هفته ابتدایی 
اردیبهشت ماه افزایش قابل توجهی نسبت بر اساس سوابق 
مسیریابی، جستجو و گزارشات کاربران  نشان، میزان ترافیک 
پس از تعطیالت نوروز به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد. 
اما پرسش اصلی اینجاست که وضعیت ترافیک در مقایسه با 
پیش از شــروع کرونا چگونه بوده است؟  به روزهای ابتدایی 
کاری در فروردین ماه داشته است، اما واقعیت این است که 

هنوز ترافیک به نصف هفته پایانی بهمن ماه هم نرسیده است؛ 
زمانی که هنوز خبر شیوع کرونا در کشور به شکل رسمی اعالم 
نشده بود.اطالعات استخراج شده از سوی نقشه و مسیریاب 
نشــان حکایت از آن دارد که در کل ایران، طول ترافیک در 
هفته اول کاری فروردین ماه نســبت بــه بهمن 79 درصد 
کاهش داشته است. این میزان کاهش البته در هفته ابتدایی 
اردیبهشت ماه به 57 درصد می رسد. این نسبت کاهشی در 
تمام شهرهای کشور قابل مشاهده است، هرچند در برخی 
شهرها کم تر و در برخی شهرها نیز بیشتر به چشم می خورد. 
برای مثال بررسی نشان گویای آن اســت که شیراز، با 7۰ 

درصد، بیشترین کاهش ترافیک را در کل کشور داشته است.

نمودار طول ترافیک کالن شهرهای ایران
آنچه نمودارهای مربوط به طول ترافیک در اولین هفته کاری 
سال جدید و هفته اول اردیبهشت ماه نمایش می دهند این 
است که در هیچ شــهری، ترافیک خودروها از هفته پایانی 
بهمن ماه بیشتر نشده است. در واقع علی رغم اینکه در روزهای 
اخیر، این احساس به وجود آمده که مردم دیگر مسئله کرونا 
را جدی نمی گیرند، اما داده های آماری نشان می دهند که 
ترافیک هنوز به شدت کمتر از دوران قبل از شیوع کرونا است.

دومین گزارش مسیریاب نشان از رفتار کاربران در دوران کرونا
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شركت های دانش بنيان به كمك صنعت برق كشور می آیند
با اعالم نیازمندی های صنعت برق از سوی توانیر، از شرکت های دانش بنیان، 
فناور و استارتاپ های سراسر کشور که در این زیست بوم فعال هستند دعوت شده 
تا در رفع این نیازمندی ها مشارکت داشته باشند.به گزارش ایسنا، از سوی شرکت 
مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران »توانیر«اولویت های پژوهشی 
این شرکت در بخش انتقال برق اعالم شــد که از جمله این نیازهای فناورانه 
می توان به مواردی چون "دستیابی به دانش فنی دستگاه اسپکتروسکوپی"، 
"دستگاه اندازه گیری پاسخ فرکانسی"، "دســتگاه اندازه گیری پارامترهای 
پالریزاسیون عایقی" اشاره کرد.در این راستا معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، شرکت های دانش بنیان و فناور را ترغیب کرده است تا توان فنی خود 
را برای توســعه فناوری های مورد نیاز صنعت برق به کار ببرند. پیش از این در 
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با عنوان توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری 
حوزه آب و برق، میان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و 
رضا اردکانیان وزیر نیرو، بر افزایش تولید محصوالت »ایران ساخت« در حوزه 
آب و برق تاکید شده بود.ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید 
کرده بود که ظرفیت های خوبی در حوزه آب و برق برای فعالیت شــرکت های 
دانش بنیان وجود دارد و  بازار فوق العاده این حوزه پذیرای فعالیت این شرکت ها 

و ایده های نیروی جوان است.

نقل و انتقال مسكن، سجام و استعالم شبا الكترونيكی شد 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات کشور از الکترونیکی شدن خدمات 
نقل و انتقال امالک مسکنی، ثبت نام الکترونیکی سجام و خدمات یکپارچه 
استعالم شــبا از بین 1۰ خدمت منتخب برای دور اول الکترونیکی سازی 
خبر داد.رضا باقری اصل همچنین عالوه بر خدمات ذکر شده گفت: منتظر 
نهایی شــدن نســخه الکترونیکی، حذف دفترچه بیمه، مالیات بر ارث و 

یکپارچه سازی قبوض هستیم.

عرضه و فروش كاالی قاچــاق در فضای مجازی 
ممنوع شد

عرضه و فروش کاالی قاچــاق از طریق فضای مجازی ممنوع اعالم شــد و 
براساس الیحه »اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز« فرد متخلف عالوه بر 
ضبط کاال به ۲ برابر ارزش کاالی قاچاق محکوم می شود.به گزارش پیوست، 
نمایندگان مجلس در نشســت علنی امروز )یکشــنبه ۲1 اردیبهشت ماه( 
مجلس در جریان بررســی الیحه » اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز« 
با ماده ۲7 این الیحه که در خصوص عرضه یا فروش کاالی قاچاق از طریق 
فضای مجازی است، موافقت کردند. باتصویب این ماده، الیحه تبصره یک ماده 
18 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اصالح خواهد شد. در تبصره یک ماده 18 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز عرضه و فروش کاالی قاچاق ممنوع و مرتکب 
به حداقل مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق محکوم می شود حال 
با تغییراتی که به تصویب مجلس رسیده است روی ممنوعیت عرضه کاالی 
قاچاق به صورت خاص در فضای مجازی نیز تاکید شــده است.براین اساس 
عرضه یا فروش کاالی قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب عالوه بر 
ضبط کاال به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود. چنانچه 
عرضه یا فروش کاالی قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، 
تارنما یا پیامک یا تلفن صورت گیرد، مرتکب عالوه بر ضبط  کاال به دو برابر 
ارزش کاالی قاچاق محکوم می شود.پیش از تصویب این قانون از سوی مجلس 
نیز هیات دولت به منظور کنترل قاچاق، فروشگاه های مجازی عرضه کننده 
لوازم خانگی در فضای مجازی را ملزم به درج کد شناسایی کاال در کنار سایر 
مشخصات کاال کرده  بود. براساس دستورالعملی که ۲4 اردیبهشت ماه 98 از 
سوی دولت ابالغ شده بود عالوه بر واردکنندگان و تولید کنندگان بازار لوازم 
خانگی، عرضه کنندگانی که از فضای مجازی مانند وب سایت ها، شبکه های 
اجتماعی، اپلیکیشــن های موبایلی و ســایر ابزارها برای عرضه کاالی خود 
استفاده می کنند هم باید کد شناسه کاال را در کنار سایر مشخصات کاال در 
این بسترها منتشر کنند.مدیرکل فناوری اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز  نیز پیشتر در گفت وگو با پیوست اعالم کرده بود: »نظارت بر عرضه کاال 
در فروشگاه  های مجازی باید بیشتر از نظارت بر عرضه کاال در فروشگاه های 
فیزیکی باشد.« حمیدرضا دهقانی نیا دلیل این امر را حضور شخص خریدار 
در زمان انتخاب کاال در فروشگاه های فیزیکی عنوان کرد و افزود: »خریدار 
کاال را می بیند، لمس می کند و می تواند تشــخیص دهد که این کاال تقلبی 
است یا واقعی و در نهایت خودش کاال را انتخاب می کند؛ اما در هنگام خرید از 
فروشگاه های مجازی چنین شرایطی وجود ندارد.«سال گذشته ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز پیش نویس شیوه نامه اجرایی »پیشگیری و مقابله با قاچاق 
کاال و ارز در فضای مجازی« را منتشر کرد اما به نظر می رسد این شیوه نامه نیز 

هنوز نهایی و ابالغ نشده است.

برای اولین بار در کشور به بهره برداری می رسد 
تله متری شبكه فاضالب در اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: برای اولین بار در کشور پروژه 
تله متری شبکه فاضالب با پیشرفت بیش از 85 درصد در آینده نزدیک در اصفهان در 

مدار بهره برداری قرار می گیرد.
مهندس هاشم امینی ایجاد زیر ساخت ها را برای اجرای این پروژه ضروری  دانست و 
اظهار داشت: هم اکنون 1۰ فقره فلومتر در 3۰ نقطه که خطوط اصلی شبکه در آنجا 
قرار دارد نصب شده و در 7 نقطه در اطراف سرشاخه های شبکه فاضالب، باران سنج 

نصب گردیده است .
وی هدف از تله متری شبکه فاضالب را مدیریت حجم ورودی فاضالب به خطوط اصلی 
و تصفیه خانه ها برشمرد و اعالم کرد: با اجرای پروژه تله متری شبکه فاضالب حجم 

ورودی فاضالب در هنگام بارندگی به شبکه ،کنترل می شود .
مهندس امینی افزود:در هنگام بارندگی بطور ناخواسته حجم زیادی آب باران به سمت 
شبکه فاضالب هدایت می شود که این رویداد عالوه بر پس زدگی فاضالب در منازل 

مسکونی و واحدهای تجاری تاسیسات فاضالب را هم با مخاطراتی مواجه می کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان  با بیان اینکه تاسیسات 
فاضالب تنها برای جمع آوری،  انتقال و تصفیه فاضالب خانگی طراحی شــده است 
تصریح کرد: با اجرای پروژه تله متری شبکه فاضالب، ورود فاضالب های غیر خانگی به 
شبکه مورد شناسایی قرار می گیرد، چرا که ورود فاضالب های غیرخانگی به شبکه  در 

فرایند  تصفیه  اختالالتی بوجود می آورد.
مهندس هاشم امینی اعالم کرد: با نصب سنسورهایی در شبکه فاضالب، میکروارگانیسم 
هایی که ناشی از فاضالب غیر خانگی باشند شناسایی می شوند که این امر نقش بسزایی 

در ارتقا کیفیت پساب در تصفیه خانه های فاضالب دارد.  
 وی با برشمردن دیگر مزایای اجرای پروژه تله متری شبکه فاضالب خاطرنشان ساخت: 
با تله متری شبکه فاضالب، ظرفیت خطوط انتقال، تصفیه خانه و  شبکه در مواقع وقوع 
حوادث غیر مترقبه بررسی می شود و به نوعی جریان فاضالب  به تاسیسات مدیریت 
و کنترل  می گردد،که این امر از وقوع حوادثی مانند پس زدگی فاضالب جلوگیری 

می کند.

اخبار

استان ها

کارگزارانبرترتجارتفناوریجایزهمیگیرند
شبکهفنبازارملیایرانبااجراییشدنطرحجهشتجارتفناوریوبهمنظور»توسعهخریدوفروشمحصوالتدانشبنیانوفناورانه«،جایزهفناوریبهبروکرهای

شبکهفنبازاراعطامیکند.بارونماییواجراییشدنطرحجهشتجارتفناوریدرابتدایماهجاریبرایکارگزارانتجارتفناوریوتبیینآن،ازاینپسبه
بروکرهاییکهموفقبههمرسانیمحصوالتبینخریداروفروشندهشوند،جایزهفناوریاعطاخواهدشد.

بــا ورود بی ســر و صدا و 
در عین حال وحشــتناک 
کرونا به کشورمان، مردم 
و اصناف خانه نشــین در 
روزهــای ابتدایی نوروز به 
بســتر اینترنت روی آوردند تا مردم نیازهای خود 
را تامین و اصناف برای کاالهای مانده در انبار خود 
مشتری دست و پا کنند. شب عید امسال برخالف 
سال های گذشــته که همیشه جیب فروشندگان 
پر پول می شد و همه با دل خوش به استقبال بهار 
می رفتند، کســب و کارهای ســنتی را وادار کرد 
برای انبارهای پر و جیب های خالی خود چاره ای 
بیندیشند. نه تنها در ایران که در سایر نقاط جهان 
نیز این روند حاکم بود. به طور مثال حجم فروش 
اینترنتی در مسکو، پایتخت روسیه در ماه مارس، 
به خاطر کرونــا با 4۰ درصد رشــد، افزایش قابل 
توجهی داشته است. آمازون به عنوان بزرگ ترین 
فروشگاه خرده فروشی آنالین جهان با سود کالن 

میلیارد دالری مواجه شده است. 

در این میان ســرعت اینترنت )بــه عنوان اصلی 
ترین ابزار برای دسترسی به فروشگاه ها و پلتفرم 
های آنالین( هرچه کرونا شــایع تر می شود روند 
نزولی بیشتری می گیرد. گویی این دو با هم رابطه 

االکلنگی دارند! 
به دنبال حضور مؤثر کسب و کارهای الکترونیکی 
در روزهای شیوع ویروس کرونا، شاهد رونق گرفتن 
فروشــگاه های اینترنتی در این روزها هســتیم . 
کسب و کارهای آنالین حتی قبل از شیوع جهانی 
کرونا مورد استقبال کســب و کارها، استارتاپ ها 
و صاحبان جوان کســب و کارها قــرار گرفته بود 
و تجــارت الکترونیک و کســب و کارهای آنالین 
در حوزه های مختلف کســب و کار بارها توســط 
متخصصین و مشــاوران مطرح کســب و کار دنیا 

توصیه شده و پدیده جدیدی نیست.
با این حال، کســب  و کارهای الکترونیکی در این 
روزهای شــیوع بیماری کرونا و در شــرایطی که 
شــهروندان برای رعایت بیشــتر اصول بهداشتی 
کمتر به بازارهای فیزیکی مراجعه می کنند، با وجود 
سختی  های تأمین کاال در حال خدمت  رسانی به 
اقشار مختلف جامعه هســتند، امکان خرید کاال 
در فضای مجازی، آسودگی خاطر را برای مصرف  

کنندگان به ارمغان آورده، اما در این شرایط، کسب  
و کارهای الکترونیکی باید با دقت مضاعفی حقوق 
مصرف  کنندگان را در تأمیــن کاالهای مرتبط با 

بهداشت فردی رعایت کنند.
حال باید دید در این ایام و پس از شکست بیماری 
کرونا کسب و کارهای اینترنتی و الکترونیک به چه 

میزان در جلب رضایت مردم و افزایش مشــتری 
موفق بوده اند و ســوال مهم تر اینکه آیا در دوران 
پساکرونا شاهد رونق بیش از پیش این نوع کسب 
و کارهــا در جامعه خواهیم بود؟ »کســب و کار« 
 در گفتگو با یک کارشــناس، این موارد را بررسی

 می کند. 

جهان بعد از كرونا به سمت تقویت سيستم های زیرساخت آنالین می رود

شبکه فروش آنالین بر نردبان کرونا
سود كالن ميليارد دالری آمازون با شيوع كرونا 

فروش بیشتر محصوالت بهداشتی به کمک خرده فروشی های آنالین
علی نقیب، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران 

با شیوع کرونا، مصرف ژل ضدعفونی کننده و اقالم بهداشتی و به تبع فرهنگ بهداشت جامعه باال رفته است. ما امیدواریم که در پساکرونا هم این فرهنگ بهداشت، پایدار بماند. با همه گیر شدن کرونا مصرف ضدعفونی کننده 
ها صددرصد رشد داشته است. مصرف اقالم بهداشتی نیز گرچه رشد صددرصدی نداشته؛ ولی رشد باالیی را تجربه کرده است. در ابتدای شیوع کرونا ما با کمبود این اقالم روبه رو بودیم؛ ولی خوشبختانه کمبودها در حال حاضر 

برطرف شده و در جامعه همه جا در دسترس است. شرکت بهداشتی دکتر عبیدی نیز مانند سایر شرکت های این حوزه محصول ضدعفونی کننده تولید می کند. 
متاسفانه اجناس بهداشتی تقلبی و وارداتی بدون استاندارد که مورد تایید وزارت بهداشت نبود نیز با توجه به شور و هیجانی که با شیوع کرونا در بازار اتفاق افتاد، وارد بازار شد و خوشبختانه وزارت بهداشت توانست جلوی ورود این 
اقالم را به بازار بگیرد. ظرفیت تولید داخلی بیش از نیاز بازار است و ما هیچ مشکلی در آینده برای پاسخگویی به نیاز بازار نخواهیم داشت. در مورد کیفیت محصوالت داخلی نیز باید گفت که اقالم بهداشتی همچون ژل ضدعفونی 

کننده که زیر نظر وزارت بهداشت اند، واقعا جزو باکیفیت ترین محصوالت هستند. 
پلتفرم ها و خرده فروشی های آنالین نیز با افزایش تولید محصوالت بهداشتی می توانند برای فروش ژل ضدعفونی کننده و سایر محصوالت بهداشتی مرتبط با کرونا دست به کار شوند؛ ولی آنچه مسلم است امروزه تولید محصوالت 

ضدعفونی کننده در کشور با کیفیت باال و در تعداد زیاد وجود دارد. بنابراین هیچ کمبودی در بازار نیست و این محصوالت مثل سایر محصوالت مصرفی خانوار می توانند در پلتفرم ها و خرده فروشی های آنالین فروش بروند. 
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