
فروش اینترنتی اصناف 
دائمی شد

به دنبال استقبال اصناف از جشنواره بهاره 
مجازی فروش اینترتی با رونمایی از سامانه 

»بازارگاه ایران« در کل سال ادامه می یابد

بهــاره مجــازی مرکــز توســعه  مســئول جشــنواره 
تجارت الکترونیک وزارت صنعت، از استقبال اصناف از 

فروش اینترنتی در این جشنواره خبر داد.
ســارا جامــی در گفت وگو با ایرنــا در این باره گفت: 
طــرح جشــنواره بهــاره تا آخر اســفند ماه برقــرار بود، اما 
باتوجه به ادامه دار شــدن  وضع پیشــین، تصمیم گرفته 
شــد که این طرح به صورت ملی و بلندمدت ادامه یابد. 
بنابرایــن از روز جمعــه طــرح فــروش اینترنتــی اصناف با 
رونمایی از سامانه اینترنتی »بازارگاه ایران« مجدد آغاز 

به کار کرد. 
وی ادامــه داد: ایــن طــرح بلندمــدت اســت و قــرار 
اســت در کل ســال فروش اینترنتی برقرار باشــد؛ به این 

ترتیب فروش تنها به ایام عید و بهار محدود نمی شود.
جامــی افــزود: بانک مرکــزی، وزارت صنعت، وزارت 
ارتباطات و صدا و ســیما شــورای سیاستگذاری این طرح 
هســتند امــا اجــرای آن بــه بخش خصوصی واگذار شــده 
اســت؛ در واقــع سیاســتگذاری را بخش دولتــی و اجرا را  

بخش خصوصی انجام می  دهد.
تجــارت  توســعه  مرکــز  در  مســئول  مقــام  ایــن 
الکترونیــک دربــاره میــزان اســتقبال از جشــنواره بهــاره 
مجازی گفت: هنوز آمار دقیقی از میزان فروش اینترنتی 
در اســفند ماه وجود ندارد اما بررســی ها نشــان می دهد 
فــروش اینترنتــی در حــوزه کاال نســبت بــه زمان مشــابه 

سال های قبل افزایشی بوده است.
وی ادامــه داد: یکــی از ســایت ها اعــام کــرد کــه ۴ 
هزار احد صنفی ســنتی در آن ســایت ثبت نام کرده اند 
کــه آمــار قابــل توجهــی اســت. حتــی ۳۰۰ واحــد صنفــی 
درخواســت مشــاوره در این بازه زمانی را داشــتند اما به 
علــت کوتــاه بودن زمان جشــنواره، نتیجــه چنان که باید 

مطلوب نبود.
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا آغــاز طــرح جدید، 
اصنــاف ســنتی بتواننــد بخش قابل توجهــی از اجناس و 

کاالهای خود را به صورت اینترنتی به فروش برسانند.

بانک مرکزی تغییر نرخ سود 
سپرده ها را تکذیب کرد

با وجود این تکذیبیه برخی از رسانه  ها از  در 
دستور کار بودن کاهش نرخ سود سپرده ها خبر 

داده  اند

روابــط عمومــی بانک مرکــزی اعالم کــرد این بانک 
برنامه ای برای تغییر در نرخ سود سپرده ها ندارد.

بانک هــای  از  یکــی  نامــه  تصویــر  شــنبه  شــامگاه 
خصوصی مبنی بر نرخ های جدید سود سپرده بانکی بعد 
از کاهــش منتشــر شــد کــه در آن قید شــده بود کاهش 
نرخ ســود ســپرده های بانکی بعد از جلســه اخیر رئیس 
کل بانــک مرکــزی بــا مدیران عامل بانک ها اجرایی شــده 

است. در این نامه نرخ های جدید هم اعام شده بود.
در تکذیبیه روابط عمومی بانک مرکزی، از محتوای 
ایــن نامــه به عنوان »متن پیشــنهادی یکــی از بانک های 

خصوصی«  یادشده است .
ایــن بانــک خصوصی همچنیــن اعام کــرده بود که 
بــه منظــور جلوگیــری از افزایــش هزینه هــای مالیاتــی و 
مشــکات ایجاد شــده در خصــوص افزایــش هزینــه های 
مالیاتی بانک ها ناشی از اضافه سود پرداختی مقرر شده 
اســت جلســه مشــترکی هــم در این خصــوص بین بانک 
مرکزی و نمایندگان شــواری هماهنگی بانک های دولتی 
و کانــون بانــک هــای خصوصی طی روز جاری )یکشــنبه( 

برگزار شود.
ایــن در حالــی اســت کــه خبرگزاری تســنیم گزراش 
داده است که کسب اطاع خبرنگارانش از بانک مرکزی 
و ســایر بانک هــا حکایــت از تکذیب خبر برگزاری جلســه 
ویــژه بیــن شــورای هماهنگــی بانک هــا و بانــک مرکــزی 

داشت.
از ســوی دیگــر خبرگــزاری مهــر گــزارش داد کــه بــر 
اســاس اطاعــات دریافتی خبرنــگارش از مدیران بانکی، 
در جلســاتی کــه از ســوی عبدالناصــر همتــی، رئیــس کل 
بانــک مرکــزی، با مدیــران عامل نظام بانکی برگزارشــده، 
موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح و تا حدود زیادی  

درباره آن توافق شده است.
بر اســاس این گزارش، پیشــنهادهای بانک مرکزی 
بــرای ایــن موضــوع، ابعــاد چندجانبــه ای دارد. بر اســاس 
پیشــنهاد بانــک مرکــزی، ایجــاد حســاب های پشــتیبان 
به طــور کامــل همچنان ممنوع اســت و هیچ بانکی مجاز 

به داشتن حساب پشتیبان نیست.
در ایــن بســته سیاســتی، کمــاکان پرداخــت ســود 

سپرده روزشمار ممنوع است.
همچنیــن در ایــن بســته پیش بینی شــده بــه دلیــل 
جلوگیری از جابه جایی ســپرده ها، نرخ ســود سپرده های 
بلندمدت یک ساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ 
۱ اردیبهشت ۹۹ از ۱۷ و نیم درصد تجاوز نکند و بانک ها 
طــی ســال ۹۹ ترتیبــی اتخــاذ کننــد تا نــرخ این دســته از 

سپرده ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود.
بر اساس اطاعات دریافتی خبرنگار مهر نرخ سود 
ســپرده های بلندمدت یک ساله اشــخاص حقوقی از اول 

اردیبهشت ماه ۱۵ درصد تعیین و اعمال می  شود.
نیــز،  بانک هــا  ســپرده های  ســود  نــرخ  همچنیــن 

همچنان ماه شمار خواهد بود.
حداقــل مانــدگاری بــرای تعلــق ســود ســپرده های 

کوتاه مدت یک ماه )سی روز( تعیین  شده است.
بــر پایــه ایــن گــزارش، تغییــر نرخ ســود ســپرده ها، 
بــر اســاس مصوبــه شــورای پــول و اعتبار صــورت خواهد 

گرفت.

اصالح ضرایب اعتباری 
سرعت گیر صعود بورس شد

 کمیته پایش بورس برای دومین بار 
در فروردین 99 ضرایت اعتباری را کاهش داد

مسعود وطنخواه

کمیته پایش بورس که متشــکل از ۵ نفر شــامل 
بــازار  بــر  دبیــر کل کانــون کارگــزاران، مدیــر نظــارت 
ســازمان، مدیــر نظارت بــر کارگزاران، نماینده شــرکت 
فنــاوری  مدیریــت  شــرکت  نماینــده  و  ســپرده گذاری 
ضرابــب خرید اعتباری مشــتریان کارگزاری های بورس 
ایــن  دادنــد.  کاهــش  درصــد  بــه 3۵  را  فرابــورس  و 

دومین بار کاهش ضرایب در فروردین 99 است.
بر این اساس، از 2۰ فروردین تمام کارگزاری ها و 
مشــتریان اســتفاده کننده از خط اعتباری باید خود را با 

اباغیه جدید منطبق کنند.
در حالــی کــه فعــاالن بازار ســرمایه برای اســتفاده 
حداکثــری از تــوان مالی خود با چالش کمبود نقدینگی 
مواجه انــد و از تمــام ظرفیــت پرتفــوی ســهام و اعتبــار 
خــود بهــره می برند، کاهــش حد اعتبــار موجب تحمیل 
فشــار فروش به بازار ســرمایه می شود به همین دلیل،  
ایــن تصمیــم بــه عنوان ســرعت گیر صعود بــورس عمل 

می کند. 
به عبارت دیگر مشتریانی که بیشتر از ۳۵ درصد 
پرتفــوی آورده نقدینگــی خــود اســتفاده کرده انــد بایــد 
مازاد حد اعتباری خود را به فروش رســانند. که همین 
امر موجب افزایش عرضه از یک سو و کاهش تقاضا از 
سوی دیگر می شود؛ اتفاقی که با واکنش و عرضه های 

زیاد در بازار روز گذشته به خوبی مشهود بود. 
اولین بــار ۱۰ فروردیــن بــود کــه بــر اســاس اباغیه 
جدیــد مدیریــت نظــارت بــر کارگــزاران حد اعتبــار خرید 
بــه ۴۵ درصــد ارزش پورتفــوی کاهــش  ســهام از ۵۰ 
یافــت. روز گذشــته کــه اولین روز اجرایی شــدن اباغیه 
۱۰ فروردیــن بودیــم بــرای دومین بــار و بــه فاصله ۷ روز 
اباغیه جدیدی مبنی بر کاهش حد اعتبار خرید سهام 

از ۴۵ به ۳۵ درصد ارزش پورتفوی منتشر شد.
در بــورس همــه دوســت دارنــد ســرمایه بیشــتری 
در اختیــار داشــته باشــند تا بــا اهرم کــردن آن، بتوانند 
سودهای بیشتری کسب کنند. این خواسته ای منطقی 
اســت، زیــرا شــخصی کــه به طــور مثــال با ســرمایه ۵۰ 
میلیونــی، ســاالنه حــدود ۴۰ درصــد بازدهــی از بــورس 
کســب می کند، اگر ۷۰ میلیون ســرمایه داشــته باشــد، 
بــا همــان ســود ۴۰ درصــدی می توانــد پــول بیشــتری 
به دســت آورد. اســتفاده از آپشن اعتبار سبب می شود 
که سرمایه گذاران بتوانند در کنار ریسک باالتر یازدهی 

بهتری را کسب کنند.
 ۹8 بهمــن  در   FATF روانــی  مشــکات  از  پــس 
بــرای کاهــش تاثیــرات و حمایــت از بــورس ضرایب حد 
خریــد اعتبــاری از ۵۰ بــه 6۰ درصــد افزایــش یافــت که 
ایــن تغییــر یــک از دالیــل رونــق دوبــاره و رکوردشــکنی 
شــاخص کل بــورس بــود. رکــود بازارهــای رقیــب نظیــر 
طا، مســکن وخودرو در مقایســه با بورس از یک سو و 
اســتقبال عامه مردم از بازار ســرمایه در دو ماه گذشته 
بــه حــدی بــود که اواخر اســفند مــاه ســازمان بورس در 
اطاعیه هایــی درباره دائمی نبودن روند صعودی بورس 

هشدار داد.
سازمان بورس تنها به انتشار این هشدارها اکتفا 
نکــرد و اســفند ۹8 حــد اعتبار خرید ســهام را به میزان 
قبلــی یعنــی از 6۰ به ۵۰ درصد ارزش پورتفوی کاهش 
داد. بــر خــاف ســال های گذشــته کــه حجــم و ارزش 
معامــات در نیمــه اول فروردیــن افت محسوســی پیدا 
می کرد در ۵ روز معامات نیمه اول فروردین سالجاری 
افزایــش تقاضــا موجــب رکوردشــکنی ارزش معامــات 
شــد بــه طوری کــه شــگفتی ناظــران را برانگیخــت. این 
رکوردشکنی و رشد شتابان از چشم ناظر بازار سرمایه 
نیز پنهان نماد به طوری که اباغیه ۱۰ فروردین تصمیم 
کاهــش حــد اعتبــار خریــد ســهام از ۵۰ بــه ۴۵ درصــد 
ارزش پورتفوی از ۱۷ فروردین را به اطاع فعاالن بازار 
ســرمایه رســاند و  روز گذشــته نیز بار دیگر حد اعتبار 

خرید تغییر کرد.

دستور رئیس قوه قضائیه 
برای شناسایی شاهدان پولی

قــوه  رئیــس  رئیســی،  ابراهیــم  حجت االســالم 
قضائیــه، با صدور بخشــنامه ای بــه حفاظت و اطالعات 
قــوه قضائیــه دســتور داد بــرای شناســایی و تعقیــب 
افــرادی کــه بــه صــورت حرفــه ای در اطــراف واحدهــای 
قضایــی حضــور دارنــد و بــا دریافــت پــول یا امتیــاز، به 
عنــوان شــاهد در پرونده هــا شــهادت کــذب می دهند، 

اقدام کند.
بــه گــزارش تســنیم، در بنــد یــک ایــن بخشــنامه 
آمــده اســت: مرکــز آمار و فناوری اطاعــات قوه قضائیه 
حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت 
مشــخصات گواهان در ســامانه مدیریت پرونده قضایی 

امکان پذیر باشد.
بند دوم این بخشنامه تصریح کرده است: قضات 
دادگاه هــا و دادســراها نســبت بــه احــراز هویــت شــهود 
تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور 

و استخراج سابقه آنان اقدام کنند.
در بنــد ســوم نیــز آمــده اســت: در صــورت کشــف 
شــهادت کــذب و تبانــی در اثنــای تحقیقات یا رســیدگی 
فــوراً مراتــب صــورت مجلــس و جعیــت تعقیــب کیفری 

مرتکبین اقدام الزم معمول گردد.
در بند چهارم نیز رئیس قوه قضائیه دســتور داده 
اســت: مرکــز حفاظــت و اطاعــات قوه قضائیــه ضمــن 
مراقبت مســتمر در این خصوص، نســبت به شناســایی 
و معرفــی اشــخاصی که در اطــراف واحدهای قضایی به 
صــورت حرفــه ای حضــور داشــته و در قبــال اخــذ مــال یا 
امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی 

می  کنند، اقدام کند.

کســب  و  مشــاغل  فعالیــت  آغــاز  از  رئیس جمهــوری 
 3۰ و  اســتان ها  در  فروردیــن   ۲3 از  کم ریســک  کارهــای  و 

فروردین در تهران خبر داد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت جمهوری، حســن 
روحانــی در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا بــا تبریک روز 
جــوان و روز ســامت اظهــار کــرد: در رونــدی کــه بــرای مســاله 
مبــارزه بــا کرونــا و مقابلــه با آن پیش رو داریــم، هیچ اختاف 
نظری بین دستگاه های دولتی وجود ندارد بین سه قوای سه 

گانه هم اختاف نظری وجود ندارد.
پیــش از ایــن رســانه های از اختــاف نظــر دو وزارتخانــه 
بهداشــت و  صنعــت، معــدن و تجــارت درباره زمان بازگشــایی 

کسب وکارها خبر داده بودند.
رئیس جمهــوری اضافــه کــرد: همــه باهــم در کنــار هــم و 
همــراه بــا نیروهــای مســلح ایــن کار را انجــام می دهیــم. برای 
مقــام معظــم رهبــری هــم چند بار نامه نوشــتیم و ایشــان هم 
همراهــی فرمودنــد. کل نظــام یکپارچــه اســت؛ بدخواهان اگر 

عصبانی و ناراحت هستند خودشان می دانند.  
روحانــی بــا بیــان اینکــه کرونــا بــا همــه گرفتاری هایی که 
ایجاد کرده آثاری هم داشــته اســت، یکی از این آثار را بیشــتر 
شــدن وحــدت در جامعــه عنــوان و تصریح کــرد: در این روزها 
شــاهد وحــدت بیشــتر جامعــه بودیــم؛ وحــدت بیــن دولــت، 
نیروهای مســلح و مردم و یکپارچگی امروز در سراســر کشــور 
مشــاهده می شــود. گزارش ها راجع به سالم بودن هوا و وضع 

ترافیک هم یکی دیگر از آثار آن است.
رئیس جمهــوری یــادآور شــد: بیــن وزارتخانه هــا و به ویژه 
بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت،  درمان 
و آمــوزش پزشــکی اختــاف وجود ندارد. گوشــه ای کســی پیدا 
مــی شــود و چیزهایــی به رســانه های خارج از کشــور می دهد، 
آنها هم موضوع را بزرگ می کنند. برخاف دعوت بدخواهان 
و ضــد انقــاب کــه مــردم را دعــوت می کننــد بیــن ســامت و 
فعالیت اقتصادی یکی را باید انتخاب کنند باید گفت این هم 
مــردود، غلــط و ناصــواب اســت.  فعالیــت اقتصــادی و پروتکل 
بهداشتی هر دو قابل ارائه است. همه اینها باید پا به پا باشد 
اما همه پروتکل ها و اصولی که وزارت بهداشت اعام می کند 

باید مورد مراعات همه ما قرار بگیرد.
وی ادامه داد: اکنون نسبت به طرح جدید فاصله گذاری 
هوشــمند بحــث کردیــم و کارگروهــی در ایــن چنــد روز ایــن 
موضــوع را وزارت کشــور بررســی کــرده بــود. کمیتــه اجتماعــی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا هم آن را بررســی کرد و مصوبه ای 

هم در پی داشت.
روحانی خاطرنشــان کرد: طبــق این مصوبه، فعالیت های 
کم ریسک از 2۳ فروردین با رعایت پروتکل وزارت بهداشت، 
 درمــان و آموزش پزشــکی در اســتان ها می توانــد فعالیت کند. 
حتمــا بایــد روی این پروتکل نظارت شــود در صدا و ســیما هم 
برای مردم توضیح داده می شود که هر کسی باید چه اصولی 
را رعایــت کنــد. وظایــف هــم صاحب مغازه و هم مشــتریان به 
روشــنی بیــان می شــود تــا اصول بهداشــتی مــورد نظــر رعایت 

شود.
اســتان  اقتصــادی  فعالیت هــای  دربــاره  رئیس جمهــوری 
تهران گفت:  فعالیت اقتصادی در استان تهران از ۳۰ فروردین 
با در نظر گرفتن پروتکل وزارت بهداشت آغاز به کار می کند. 
وی افــزود: امــا فعالیت هــای پرریســک همچنــان ممنــوع 
اســت تــا بعــدا دربــاره آن تصمیم گیــری شــود. حتمــا نظــارت 
اصناف هم بر آن انجام شــود که البته نظارت اصلی بر عهده 
وزارت بهداشــت اســت و اگر الزم شــد نیروی بسیج هم کمک 

کند که این نظارت انجام شود.
فعالیت هــای  کار  آغــاز  گفــت:  حــال  ایــن  در  روحانــی 
اقتصــادی بــه معنــای فراموشــی در خانــه مانــدن نیســت پــس 

کســانی کــه ضرورتــی بــرای بیــرون رفتــن آنهــا وجــود نــدارد، 
همچنان در خانه بمانند.

فعالیت ادارات از هفته  آینده با دو  سوم 
کارمندان خواهد بود 

روحانی با اشــاره به پیشــنهاد و توصیه وزارت بهداشت و 
درمان گفت: بازگشایی فعالیت ها در جامعه به صورت پلکانی 
و تدریجــی آغاز می شــود، ما هم نســبت بــه فعالیت اقتصادی 
در اســتان ها و اســتان تهران و هم نســبت به سایر فعالیت ها 

در کشور به صورت پلکانی و تدریجی تصمیم گرفتیم.
رئیس جمهــوری افــزود: ادارت دولتــی اکنــون نیــز فعــال 
هســتند و همه مشــغول فعالیت هســتند البته از هفته آینده 
از 2۳ فرودیــن مــاه فعالیت ادارات بــه این صورت خواهد بود 
که دوسوم سرکار حاضر می شوند و یک سوم از کارکنان مجاز 
هســتند که ســر کار نروند و بخش های مختلف درباره حضور 
یــک ســومی کارکنان به صورت گردشــی تصمیمگیری کنند که 
یک سوم کمتر در محل کار حضور پیدا کنند مگر جاهایی که 
ضــرورت داشــته باشــد بیــش از دوســوم فعالیت بکننــد. البته 
افــرادی که ســن باالتری و یــا بیماری های زمینه ای هســتند در 

اولویت یک سومی قرار بگیرند.
رئیــس دولــت دوازدهم خاطرنشــان کرد: هــر کس کرونا 
مبتــا شــد موظــف اســت بــه رئیــس بخش خــود در محــل کار 
اعــام کنــد و ســر کار نیایــد و بایــد بــرای مدتی که بــرای حدود 
دو هفتــه بــه صــورت قرنطینــه بایــد در منــزل یــا نقاهتــگاه یــا 

بیمارستان بنا به وضع بیماری بماند.  
روحانی تصریح کرد: حضور فرد مبتا در محل کار تخلف 
اســت و کســی که می داند مبتاست و آزمایش او مثبت شده 
اســت نبایــد ســر کار بــرود یــا رئیــس او بگوید باید به ســر کار 
بیاید. این موضوع کاما روشــن اســت حضور کســی که مبتا 
به بیماری کرونا است در جامعه و سرکار و اجتماعات ممنوع 
اســت و بایــد خــود را قرنطینــه کند که همه جامعــه باید توجه 

داشته باشند.

فعالیت ادارات از هفت صبح تا ۱۴
روز 2۳  از  گفــت:  ادارات  در  کاری  ســاعت  دربــاره  وی 
فروردین تمام آنهایی که مشــغول کار اداری در سراســر کشور 
چه در استان تهران چه در سایر استان ها از ۷ صبح تا ۱۴ ) 2 
بعد ازظهر( است و در آستانه ماه مبارک رمضان هم هستیم 

و این ساعت بهتری برای فعالیت در ادارات است.
روحانــی گفــت: قبــل از ماه رمضان ناهــار و نماز جماعت 
برگزار نمی شــود و این ســاعت کار پیوســته تا 2 بعد ازظهر در 
نظر گرفته شــده اســت و کارکنان بعد از آن به منزل می روند 
و در مــاه رمضــان اگــر وضــع همیــن گونــه باشــد بــاز هــم نماز 

جماعت برگزار نمی شود.

تعدیل نکردن کارگران شرط برخوداری از 
تسهیالت بانکی 

رئیس جمهــوری گفــت: در حــوزه نقــل و انتقــال دو خبــر 
خوش در این جلســه داده شــد. خبر اول اینکه همه کاالهایی 
که ضروری بود، جابه جا بشــود چه از گمرک به شــهرها و چه 
از مراکــز بــه مرکــز مصرف یــا کارخانه ها، بدون هیــچ خللی به 
خوبــی انجــام گرفته اســت حتی اعام شــد که یــک درصد هم 

کمتر از سال های قبل نبوده است.
روحانی در ادامه با قدردانی از فعاالن حوزه حمل و نقل 

اظهــار کــرد: بــرای داروهایی کــه از خارج می آورنــد، هواپیماها 
انجام می دهند. بسیاری از کاالها را هم قطارها حمل می کنند 

که از همه آنها در بخش حمل و نقل قدردانی می کنیم.
وی ادامــه داد: نکتــه دوم ایــن بــود کــه گفتــه شــد کــه در 
ماه اسفند و فروردین که ما مشکل کرونا داشتیم هیچ فردی 
نه اخراج شــده و نه تعدیل شــده اســت. پس برای کارگران و 
افرادی که در بخش حمل و نقل کار می کنند این خبر خوشی 
بــود و  همــه اینهــا مشــمول تســهیات بانکی  می شــوند شــرط 
برخورداری از تســهیات بانکی این اســت که کســی را اخراج و 

تعدیل نکرده باشند.

 تردد بین استان ها تا 3۰ فروردین
ممنوع است

داشــت: همچنــان  اظهــار  امیــد  و  تدبیــر  دولــت  رئیــس 
فعالیت هــای  همــه  کشــتی  و  هواپ یمــا  قطــار،  اتوبوس هــا، 
خودشــان را بــا رعایــت پروتکل های بهداشــتی رعایت فاصله و 

استفاده از ماسک انجام دهند.
رئیس جمهــوری  درباره فعالیت خودروهای شــخصی هم 
گفــت: خودروهــای شــخصی فعالیت شــان در داخل اســتان ها 
آزاد اســت و هیچ وقت ممنوع نبوده اســت. فعالیت خودروها 
بیــن اســتان تهــران و البــرز هــم کــه چــون تقریبــا یکی اســت، 
فعالیت ها بین  این دو استان هم یک استان تلقی شده است.
روحانی تصریح کرد: اما فعالیت خودروها بین استان به 
استان که ممنوع بوده است، همچنان تا ۳۰ فروردین ممنوع 
خواهد بود. آزادی تردد بین اســتان ها از ۳۰ فروردین شــروع 
خواهــد شــد و تــردد تــا ۳۰ فروردیــن همچنان ممنوع اســت و 

خودروها این ممنوعیت باید مورد مراعات قرار بدهند.

 فعالیت های آموزشی به استثنای
مقطع آموزش تکمیلی تا 3۰ فروردین 

تعطیل است 
رئیس جمهــوری درخصــوص بخــش آمــوزش و پــرورش و 
آمــوزش عالــی نیــز گفت: اینجــا بحث هایی که مطرح شــد چه 
کمیته ای که کمیته اجتماعی – امنیتی ما که این گزارش را داد 
و چــه آمــوزش و پــرورش و چــه آموزش عالــی، فعا تصمیم بر 
این است که در بخش آموزش به استثنای آموزش تکمیلی در 
دانشــگاه که می گویند از ۳۰ فروردین ما آموزش های تکمیلی 
مــا حضــوری خواهــد بود به خصوص بخش دکتــری و بعد هم 
ممکــن اســت در بخــش دیگــر، ولــی در بخــش کارشناســی و 
همچنین آموزش و پرورش، فعا تصمیم این اســت که تا ۳۰ 
فروردین فعالیت آموزشــی آنها در مدارس تعطیل باشــد و از 

فضای مجازی استفاده کنند.
وی اضافــه کــرد:  البتــه مــا ایــن اختیارات را بــه آموزش و 
پروش داده ایم که استان هایی که می توانند فعالیت خودشان 

را آغاز کنند.
روحانی یادآورشــد: ما اســتان های ســفیدی را در منطقه 
جنــوب کشــور داریــم که هیچ مشــکلی در این اســتان ها برای 
آمــوزش و پــرورش وجــود نــدارد ماننــد اســتان های بوشــهر، 
هرمــزگان، سیســتان و بلوچســتان اینها اســتان هایی هســتند 
کــه مشــکلی بــرای بحــث آمــوزش ندارنــد. بنابر ایــن آموزش و 
پــرورش می توانــد در اســتان های ســفید فعالیــت خــود را آغاز 
کند و هیچ مانعی وجود ندارد. اما اگر ما برای کل کشور بحث 
می کنیم فعا آموزش تا پایان فروردین تعطیل اســت تا اینکه 
ما در جلسه بعدی ببینم که باید چه تصمیمی را اتخاذ کنیم.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m
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روحانی: مشاغل کم ریسک 
از 23 فروردین آغاز به کار می کنند

بازگشایی برای کسب وکارهای کم ریسک فعال در استان تهران 30فروردین خواهد بود تاریخ 
یک سوم به کارمندان حاضر در ادارات از هفته آینده افزوده می شود و ساعت کاری از 7 تا 14 است

شرط برخورداری از تسهیالت بانکی این است که کسی را اخراج و تعدیل نکرده باشند
آزادی تردد بین استان ها از 30فروردین شروع خواهد شد

فعالیت های آموزشی تا 30فروردین تعطیل است
آموزش و پرورش می تواند در استان های سفید فعالیت خود را آغاز کند
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خسارت 42 میلیارد تومانی کرونا
به اکران های نوروزی

چالش های صنعت خودرو 
در سال جهش تولید

صفحه 3صفحه ۴



دوشنبه . 18 فروردین  1399 . سال هجدهم . شماره 4389  .خبـــــــــــــــــــــر

رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه از آمادگی 
دولــت بــرای تامیــن بخشــی از منابــع الزم بــرای 
همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان و مســتمری 

بگیران تامین اجتماعی خبرداد.
دولــت،  رســانی  اطــاع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
محمدباقــر نوبخــت افــزود: آماده ایــم بخشــی از 
بدهی های دولت به تامین اجتماعی را با واگذاری 
امــوال و ســهام بپردازیــم مشــروط بــر اینکــه همه 

آنها صرف همسان سازی حقوق شود.
نشســت  از  پــس  شــنبه  شــامگاه  نوبخــت 
مشترک با نمایندگان تشکل های بازنشستگی در 
خصوص نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان 

و همچنین خدمات جدید دولت به بازنشســتگان 
کشــوری از طریق ارتباط زنده صفحه اینســتاگرام 

جزئیاتی را بیان کرد.
مقــرر  جلســه  ایــن  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
شــد در مرحلــه اول بــه حقــوق همــه شــاغان و 
بازنشســتگان ۱۵ درصــد اضافــه شــود، گفــت: در 
مرحلــه بعــد بازنشســتگانی کــه ۳۰ ســال ســابقه 
کامــل دارنــد اگــر بــا ۱۵ درصد افزایــش به حداقل 
دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرسیدند، 
مشــمول افزایــش حقوق تا حــد نصاب دو میلیون 

و ۸۰۰ هزار تومان خواهند بود.
شــغلی  گــروه  بــرای۲۰  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

میلیــارد  هــزار  حــدود۱۰  کشــوری  بازنشســتگان 
تومــان توزیــع خواهــد شــد تــا همسان ســازی بــه 
شــکل عادالنــه انجــام شــود، گفــت: بــرای افرادی 
کــه در گروه هــای یــک تــا پنج قــرار گرفتنــد از یک 
میلیــون و ۱۳۵ هــزار تومان تــا یک میلیون و ۱۹۴ 
هزار تومان به دریافتی شان افزوده خواهد شد.

معــاون رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه برای 
گــروه دوم کــه شــامل ســطوح ۶ تا ۱۱ می شــود از 
۷۲۵ هــزار تومــان تــا ۷۸۱ هــزار تومــان افزایــش 
پرداختــی اعمــال خواهــد شــد، افزود: بــرای گروه 
ســوم که در ســطوح ۱۲تا ۱۶ اســت، بیش از ۸۰۰ 

هزار تومان افزایش در نظر گرفته شده است.

رئیس ســازمان برنامــه و بودجه گفت: برای 
افــرادی کــه در گــروه ۱۷ تــا ۲۰ قــرار گرفته انــد از 
نهصــد هزارتــا ۹۵۶ هزار تومــان افزایش پرداختی 
اعمال خواهد شد. وی با بیان اینکه بیش از ۹۰۰ 
هــزار تومــان افــرادی کــه همسان ســازی در مــورد 
آنهــا اعمــال می شــود، افزایــش پرداخــت خواهند 
داشــت، گفــت: ایــن افزایش بــرای یــک میلیون و 
۳۱۱ هــزار نفــر اعمــال خواهد شــد همچنین برای 
بازنشســتگانی کــه در ســنوات اخیــر بازنشســته 
شده اند حدود ۷۰۰ هزار تومان افزایش پرداختی 

اعمال خواهد شد.
بــه گفتــه نوبخــت، ایــن روش بــه تصویــب 

تشــکل های  نماینــدگان  اتفــاق  بــه  اکثریــت 
بازنشستگی کشوری و لشکری رسیده است و به 

نظر می رسد به عدالت نیز نزدیک باشد.
بــا بیــان اینکــه در فصــل دهــم قانــون  وی 
مدیریــت خدمــات کشــوری )در مــواد ۶۶ و ۶۷( 
شغل و شاغل تعریف شده است گفت: در ماده 
۱۰۹ قانــون مذکــور نیــز جدولــی مشــخص شــده 
اســت که بازنشســتگان را بر اساس آخرین وضع 

شغلی دسته بندی کرده است.
دســته بندی  ایــن  اســاس  بــر  افــزود:  وی 
گروه هــای باالتــر امتیــازات وحقوق هــای بیشــتری 
نیز دریافت می کند در نتیجه برای رعایت عدالت 
در توزیع منابع موجود برای همسان سازی حقوق 
بازنشســتگان بــرای پنــج گــروه اول بیــش از یــک 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش پرداختی لحاظ 

شد.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در بخــش 
دوم مباحــث خــود بــا اشــاره بــه نحــوه افزایــش 
ســقف بیمــه تکمیلــی بازنشســتگان گفــت: بــرای 
تومــان  هــزار   ۶۰ ســقف  کشــوری  بازنشســتگان 
خدمات بیمه تکمیلی در سال ۱۳۹۸ به ۱۴۰ هزار 
تومــان در ســال جــاری افزایــش و بــر این اســاس 
بیمــه تکمیلــی نســبت بــه ســال ۹۸ حــدود ۲.۵ 
برابر خواهد شــد، این افزایش در حالی اســت که 
نســبت به ســال قبل بازنشســتگان محتــرم نباید 

سهمیه بیشتری بپردازند.
اجرایــی  ضوابــط  در  نوبخــت،  گفتــه  بــه 
بودجــه ۱۳۹۹ مــاده ای گنجانــده خواهــد شــد تــا 
دســتگاه های اجرایی مجاز باشند امکانات رفاهی 
خــود را کــه بــه شــاغان ارائه می دهنــد در اختیار 

بازنشستگان محترم نیز قرار دهند.
معــاون رئیس جمهــوری گفــت: فعالیت های 
کمیته های مشــورتی بازنشســتگان ادامه خواهد 
یافــت تــا کمبودهــای ایــن حــوزه در بودجــه ۱۴۰۰ 
کــه رونــد تدویــن آن در یکــی دو مــاه آینــده آغــاز 

می شود، جبران شود.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در بخــش 
نهایــی توضیحــات خــود در صفحــه اینســتاگرام با 
بیــان اینکــه این ســازمان طرحی را بــرای کمک به 
همسان ســازی حقوق مشــموالن تامیــن اجتماعی 
تدوین کرده است، گفت: به لحاظ قانونی وظیفه 
همسان ســازی حقوق مشــموالن تامیــن اجتماعی 
بــر عهــده ســازمان تامیــن اجتماعــی اســت امــا با 
توجــه بــه وظایفــی که بر عهــده ســازمان برنامه و 
بودجــه قــرار دارد، ایــن ســازمان در روزهای آینده 
دعــوت  را  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  مســئوالن 
خواهد کرد تا آنها برنامه خود برای همسان سازی 

حقوق بازنشستگان این بخش را ارائه کنند.
وی افزود: بر اساس برنامه سازمان برنامه و 
بودجه این سازمان در نظر دارد برای تامین منابع 
الزم برای همسان سازی حقوق مشموالن سازمان 
تامیــن اجتماعــی بخشــی از بدهــی دولــت به این 

سازمان را پرداخت کند.

وزارت کشور: تشکیل هیچ 
استان جدیدی در دستور 

کار دولت نیست
وزارت کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه تشــکیل هیــچ 
اســتان جدیــدی در دســتور کار دولــت و وزارت کشــور 
نیســت، از تحــت پیگــرد قــرار گرفتــن منتشــر کنندگان 

ادعای کذب پیگیری تشکیل استان جدید خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی وزارت کشــور، 
در پــی پخــش یــک شــایعه و برخی مطالب خــاف واقع 
مراحــل  پیگیــری  خبــر  »اعــام  بــر  مبنــی  آن  پیرامــون 
قانونی تشــکیل یک اســتان جدید شــامل برخی مناطق 
از دو اســتان در جنــوب و جنــوب غــرب کشــور«، روابط 
عمومــی وزارت کشــور با تکذیب قاطــع این ادعای کذب 
هشدار داد، با توجه به اهمیت و ضرورت حفظ آرامش 
عمومی در کشور، منتشرکنندگان اخبار کذب در زمینه 
تقسیمات کشوری، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت کشور تصریح 
کرد: اساســا تشــکیل هیچ استان جدیدی در دستور کار 

دولت و وزارت کشور قرار ندارد.

 موافقت گمرک 
با حمل یکسره کاالهای 
اساسی به صورت ریلی

در پی درخواســت تلفنی مدیرکل راه آهن استان 
هرمــزگان، بــا توجــه به وضع موجــود و نیاز به کاالهای 
بــا حمــل یکســره کاالهــای اساســی  اساســی، گمــرک 

موافقت کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی حــوزه نظــارت گمرکات 
و  کشــتی  ورود  از  پــس  بافاصلــه  هرمــزگان،  اســتان 
پهلوگیری، دستگاه های مجوز دهنده با موافقت گمرک 
نســبت بــه نمونه بــرداری پیش از اظهار اقــدام نموده و 
بــا ارائه اســناد حمــل به گمرک، مجوز بارگیری از ســوی 
گمرک صادر و انتقال مســتقیم کاالی اساسی از کشتی 

به قطار صورت خواهد پذیرفت.
اســتان  گمــرکات  ناظــر  اکبرپــور  ابوالفضــل 
هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی در این زمینه 
افــزود: گمــرک اجــازه حمــل یکســره کاالهای اساســی 
متعلــق بــه بازرگانــی دولتــی را بــدون کــد رهگیــری و 
صرفــاً بــا ارائــه نامــه بانک عامــل مبنی بر قــرار گرفتن 
کاالی اظهــاری در صــف تامین ارز صــادر خواهد نمود 
و پــس از دریافــت نمــودن اســناد حمــل و نامــه بانــک 
عامــل، و نیــز انجــام نمونــه برداری، کاالهای اساســی 
در کمتریــن زمــان مقــرر بــا انجــام تشــریفات گمرکــی 

ترخیص خواهد شد.

پروتکل فعالیت های 
ساختمانی در ستاد ملی 

مبارزه با کرونا تدوین می شود
و  راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرسازی از تدوین و ابالغ پروتکل انجام فعالیت های 
ســاختمانی، توقف و یا محدود کردن انجام پروژه ها با 
رعایــت فاصله گــذاری اجتماعی در ســتاد ملی مبارزه با 

کرونا در روزهای آینده خبر داد.
محمــود محمــودزاده در گفت وگــو بــا پایــگاه خبری 
وزارت راه و شهرســازی در خصــوص احتمــال تعویــق و 
یــا توقــف عملیــات ســاختمانی، بــا مصوبــه دولــت برای 
اجــرای طرح فاصله گــذاری اجتماعی تا حل بحران کرونا 
درکشــور، اعــام کــرد: هــر اقدامــی در این خصــوص، بر 
اســاس پروتکل هــای ســتاد ملــی مبــارزه کرونــا انجــام 

می شود.
معاون مسکن و ساختمان ادامه داد: طی روزهای 
آتی در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد و در عین 
حــال مــا به عنوان راهبرد مــوازی برنامه های اصاحی را 

برای این موضوع در دست پیگیری داریم.
محمــودزاده اظهــار امیدواری کرد تــا با اجرای طرح 
فاصلــه گــذاری اجتماعــی، بحــران کرونــا برطرف شــود و 
بتــوان در اولیــن فرصــت با ســرعت کارهای ســاختمانی 
را بــه ســرانجام رســاند و عقب ماندگی هــای ایجاد شــده 

را جبران کرد.
وی تصریــح کــرد: بحران کرونا بر ســرعت عملیات 
ساختمانی تاثیر گذاشته و موجب کندی کار شده است 
اما از سوی دیگر سناریوهای مختلف برای تداوم کار به 
روشی بهداشتی در دست تدوین است تا بتوانیم ضمن 

صرفه جویی در زمان، عقب ماندگی ها را جبران کنیم.
در  شــد:  یــادآور  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
فعالیت هــای ســاختمانی امــکان تقــدم و تاخــر برخی از 
عملیــات ســاختمانی در پروژه هــای مختلــف وجــود دارد 
و بــه نظــر می رســد، می تــوان بــا رعایــت فاصله گــذاری 

اجتماعی کار را به پیش برد.
وی توضیح داد: بهترین راه این اســت که پروتکل 
مربوط به انجام فعالیت ساختمانی در ایام کرونا تدوین 
و اجرایــی شــود و مــاک عمــل قــرار بگیــرد. در عین حال 
بــه نظــر می رســد در هــر پــروژه ای بایــد بر اســاس خود 
آن پــروژه مســائل را بررســی و حل و فصــل کرد. ممکن 
اســت در یــک پروژه ای تیم هــای مختلف و در نوبت های 
مختلــف کار کننــد کــه بــا هم تاقی نداشــته باشــند. به 
همیــن لحــاظ هر کدام از پــروژه ها برنامه مخصوص به 

خود را می طلبد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی، تاکیــد کــرد: تمامی 
فعالیــت هــای ســاختمانی تحــت نظر ســتاد ملــی کرونا 
انجــام مــی شــود. بدین معنــا چنانچــه اعــام شــود کــه 
عملیــات ســاختمانی ۱۰۰ درصــد تعطیــل شــود، اینــکار 
انجام خواهد شــد و چنانچه اعام شــود که با الزاماتی 
کار مــی توانــد پیــش بــرود بــا آن الزامــات کار را پیــش 

خواهیم برد.
وی گفــت: اولویــت، ســامت کارکنــان و کارگــران 

ساختمانی در پروژه های مختلف است. 

 نوبخت: دولت آماده همسان سازی 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است

ین
نال

د آ
ما

عت
 : ا

س
عک

اوپک و متحدانش سرگرم کار روی توافقی 
جدیــد بــرای کاهش بی ســابقه تولیــد معادل ۱۰ 
درصــد عرضــه جهانــی هســتند و انتظــار دارنــد 
ســایر تولیدکنندگان از جمله آمریکا هم به این 
تالش ها ملحق شــوند اما رئیس جمهوری آمریکا 
در دیدار با مدیران نفتی دســتوری برای کاهش 

تولید به آنها ابالغ نکرد. 
اظهارات روز پنج شــنبه ترامپ درباره توافق 
نفتــی در آینــده نزدیک و چشــم انداز توافق تحت 
حمایــت آمریــکا بــرای محدودیــت عرضــه جهانــی 
تولیــد نفــت، باعــث جهــش چشــمگیر قیمت هــا 
شــد. بــا ایــن حــال، رئیس جمهــوری آمریــکا روز 
جمعــه بــدون این کــه برنامه ای بــرای محدودیت 
عرضه اعام کند، از دیدار با مدیران شــرکت های 
نفت آمریکا خارج شد و اظهار کرد: این یک بازار 
آزاد اســت و عربســتان ســعودی و روســیه بایــد 
جنــگ قیمتــی را کــه بــه راه انداخته انــد و باعــث 

ریزش قیمت ها شده است، حل کنند.
بــه گــزارش ایســنا، اظهارات ترامــپ توانایی 
وی بــرای ایجــاد آتــش بــس میــان دو صادرکننده 
بــزرگ نفــت جهــان در وضع نابــودی تقاضا تحت 
تاثیر شیوع ویروس کرونا و خطر نابودی صنعت 
نفــت شــیل را زیــر ســوال بــرد. رئیس جمهــوری 
آمریــکا اظهــار کــرد کــه احتمال وضــع تعرفه روی 
واردات نفــت وجــود دارد اما وی فعا قصد انجام 

چنین کاری را ندارد.
در حالی که هر دو کشور عربستان سعودی 
و روســیه بــرای کاهــش تولیــد هماهنــگ اعــام 
آمادگــی کرده انــد و ترامــپ گفته اســت که توافق 
میــان ایــن دو کشــور بــه زودی انجــام می گیــرد، 
معلــوم نیســت که آیا ایــن توافــق می تواند بدون 
مشــارکت آمریکا و ســایر کشــورهای تولیدکننده 

حاصل شود یا خیر.
ترامــپ پــس از دیــدار مدیــران شــرکت های 
نفتی همچون اکسون موبیل و شیل در واشنگتن 
به خبرنگاران گفت: این یک بازار آزاد است و خود 

بازار عهده دار وضع قیمت خواهد بود.
امــا اگــر بــازار بــه حــال خــود گذاشــته شــود 

در معــرض فروپاشــی بیشــتر اســت زیــرا بحــران 
بیمــاری کوویــد ۱۹ تقاضــای جهانــی بــرای نفت را 
یک سوم کاهش داده است. صدها هزار مشاغل 
صنعــت در معــرض نابودی قرار گرفته، حدود ۱۵ 
میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری از بودجه اکتشــاف 
شــیل حذف شــده است و بسیاری از شرکت های 
حفاری شــیل در آســتانه ورشکستگی قرار دارند. 
هفته گذشته شرکت تولیدکننده نفت »وایتینگ 
پترولیوم« و شرکت خدماتی »هورن بک« اعام 

ورشکستگی کردند.
اوپــک  بــه  نگاه هــا  همــه  اکنــون  بنابرایــن 
خیــره شــده کــه قــرار بود روز دوشــنبه بــه همراه 
متحدانشــان و همچنیــن مهمانانــی نظیر آلبرتای 
کانادا برای رســیدگی به بحران ریزش قیمت های 
نفــت یــک کنفرانــس مجــازی برگــزار کنــد امــا به 
دلیل اختاف بین عربستان سعودی و روسیه به 

نهم آوریل موکول شده است.
والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهــوری روســیه، 
اعــام کــرده کــه کشــورش آماده اســت بــه اتفاق 
عربســتان ســعودی و ســایر تولیدکننــدگان بزرگ 

در توافق کاهش تولید مشارکت کند.
از صنعــت  اســت  داده  وعــده  نیــز  ترامــپ 
نفــت آمریــکا بــا اقداماتــی نظیــر پر کــردن ذخایر 
نفت اســتراتژیک و تســهیل اشــباع مخازن نفت 

در هاب های توزیع کمک کند. 
بــا ایــن حــال وی در جلســه روز جمعــه بــا 
مدیــران نفتــی گفــت: »مــن هــزار درصــد با شــما 
هســتیم. این کســب و کار مهمی اســت و تجارت 
بسیار حیاتی است و صادقانه بگویم شما بسیار 
منصــف بوده اید و قیمت های انرژی را برای مدت 

طوالنی منطقی نگه داشتید.«
به گفته ترامپ، در این دیدار مدیران نفتی 
کمک دولت را درخواست نکردند و درباره تعرفه 

روی واردات نفت خارجی گفت و گو کردند.
انــرژی  ویــو  »کلیــر  شــرکت  تحلیلگــران 
پارتنــرز« در این بــاره گفتند: اظهارات روز جمعه 
ترامپ نشــان داد که وی تنها عربســتان سعودی 
و روسیه را به مذاکره ترغیب کرده و تمایلی برای 

کاهــش تولیــد آمریکا ابراز نکرده بلکه از احتمال 
وضع تعرفه صحبت کرده است.

بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ، وضــع تعرفــه 
ایــده پیشــنهادی هارولــد  روی واردات نفــت کــه 
هام، غول نفتی اوکاهاما و معتمد ترامپ اســت، 
یکی از مســائل جنجالی اســت که پاالیشــگاه ها و 
تولیدکننــدگان نفت و گاز شــمال شــرق آمریکا به 
شــدت بــا آن مخالفــت کرده اند. امــا توافق جهانی 
برای کاهش تولید حداکثر ۱۰ تا ۱۵ میلیون بشکه 
در روز نیازمنــد مشــارکت تولیدکنندگانــی فراتــر از 
گروه اوپک پاس شــامل آمریکاست که بزرگترین 

تولیدکننده نفت جهان به شمار می رود.
ترامــپ پنج شــنبه گفتــه بــود هیــچ امتیــازی 
ماننــد کاهــش تولیــد داخلــی آمریــکا کــه طبــق 
قوانین ضد انحصارطلبی این کشور قدغن است، 
نداده است، اما برخی از مقامات آمریکایی اظهار 
کرده اند که تولید این کشــور به دلیل قیمت های 

پایین به هر حال کاهش پیدا می کند.
منابــع آگاه اوپــک می گوینــد تولیدکنندگان 
ایــن گــروه منتظرند ببینند آیا آمریکا در تاش ها 
بــرای تثبیت بازار نفت مشــارکت می کند. آمریکا 
باید برا حفظ تولید نفت شیل خود در تاش های 

تولیدکنندگان جهانی همکاری کند.
الکســاندر نواک، وزیر انرژی روســیه، اظهار 
کرده اســت که محدودیت های قانونی در آمریکا 
را درک می کنــد امــا همچنــان ایــن کشــور بایــد 

انعطاف پذیری نشان دهد.
بهــای نفــت تحــت تاثیــر چشــم انــداز توافق 
کاهــش تولیــد اوپــک پــاس از رکــورد ۲۰ دالر در 
اوایل هفته گذشته بهبود یافت و نفت برنت روز 
جمعه در ۳۴ دالر و ۱۱ سنت در هر بشکه بسته 
شــد امــا بــا قیمــت ۶۶ دالر در پایــان ســال ۲۰۱۹ 

فاصله زیادی دارد.

یــک تحلیلگــر انــرژی اعــالم کرد کــه امکان 
ســقوط قیمــت نفــت برنــت بــه ۱۰ دالر بــرای هر 
بشــکه وجــود دارد و بعیــد بــه نظــر می رســد که 
عربســتان با کاهش یک جانبه یا حتی دو جانبه 

نفت خام با روسیه موافقت کند.
بــه گــزارش برنــا بــه نقــل از سی ان بی ســی، 
احتمــال توافــق کاهش تولید ســازمان کشــورهای 
صادرکننــده نفــت )اوپک( و متحدانش موســوم به 
»اوپک پاس« ســبب افزایش قیمت نفت در روز 
پنجشــنبه )۱۴ فروردیــن مــاه( شــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه »ویکتور شــام« معاون انرژی موسســه 
»آی اچ اس مارکیــت« )IHS Markit( در ایــن بــاره 
گفت: احتمال اندکی وجود دارد که هر گونه توافق 

اوپک پاس بتواند بازار را نجات دهد.
معامــات آینــده بازار نفت، از ابتدای ســال 
تاکنون به دلیل جنگ قیمتی عربستان و روسیه 
و تضعیــف تقاضــای در پــی همه گیــری ویــروس 

کرونا، بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
آمریــکا  رئیس جمهــوری  ترامــپ،  دونالــد 
تــاش کــرد تــا نقــش میانجیگر را بین عربســتان 
ســعودی و روســیه بازی کند و روز پنجشنبه )۱۴ 
فروردین مــاه( اظهــار کــرد کــه انتظــار دارد مقــدار 

روز  در  بشــکه  میلیــون  تــا ۱۵   ۱۰ نفــت  عرضــه 
کاهش یابد.

در همین حال، ریاض نیز خواستار تشکیل 
نشســت اضطــراری اوپــک و متحدانــش شــد کــه 
بعضی از کشــورها از جمله عراق، کویت و عمان 

هم استقبال کردند.
نظــر  بــه  بعیــد  بســیار  کــرد:  اظهــار  شــام 
می رســد کــه عربســتان بــا کاهــش  یک جانبــه یــا 
حتــی دو جانبــه نفــت خــام بــا روســیه موافقــت 
کند، اما فشــارهای وارد شــده از ســوی بازار آزاد، 
تولیدکننــدگان را وادار می کنــد تا پیش از تکمیل 
شــدن سطح ذخیره ســازی های جهان، تولید خود 

را کاهش دهند.
وی گفــت: پیش بینــی می کنیــم قیمت نفت 
شــاخص برنــت در مــاه آوریــل بــه حــدود ۱۰ دالر 
بــرای هــر بشــکه برســد و احتمال می رود در ســه 

ماه دوم سال ۲۰۲۰ نیز در همین سطح بماند.
دربــاره  صحبــت  هم اکنــون  افــزود:  شــام 
کاهــش خیره کننــده عرضــه اوپــک پــاس، شــاید 

بسیار ناچیز و دیر باشد.
وی گفت: درخواســت از عربستان و روسیه 
بــرای کاهــش ۵۰ درصــد یــا بیشــتر از تولید خود 

باورنکردنی است.
ترامــپ به تازگــی بــه خبرنــگاران گفتــه بــود: 
پیشنهادی برای کاهش تولید نفت آمریکا نداده  

است.
ایــن در حالــی اســت کــه ریــاض، بــه عنوان 
رئیــس دوره ای گروه G۲۰، می تواند برای کاهش 
تولیــد جامع شــامل دیگر کشــورهای تولیدکننده 

نفت مانند کانادا تاش کند.
شام معتقد است همه تولیدکنندگان نفت 
بایــد بــا کاهش تولیــد نفت موافقــت کنند و این 
کاهــش تولیــد باید الزامی شــود. زمــان محدودی 
بــرای اجــرای چنیــن دســتوری، پیــش از پر شــدن 

سطح ذخیره سازی های نفتی جهان داریم.
وی بــا اظهــار این کــه هیــچ نشــانه واقعــی 
مبنی بر توافق عربستان و روسیه و کنارگذاشتن 
اوضــاع  گفــت:  نــدارد،  وجــود  اختاف هایشــان 

سختی خواهد بود.
مبــارزه ای  می کنــم  تصــور  افــزود:  وی 
و  گرفــت  خواهــد  شــکل  بــازار  در  بی رحمانــه 
تولیدکننــدگان ضعیــف، به ویــژه در بخــش نفــت 
شیل ایاالت متحده، مجبور می شوند تولید خود 

را متوقف کنند.

کاهش ۱۰ درصدی عرضه جهانی نفت؛ آمریکا فقط تشویق می کند
ترامپ در حالی خواستار توافق روسیه و عربستان است که حاضر نیست به شرکت های نفتی آمریکا دستور کاهش بدهد

پیش بینی نفت ۱۰ دالری
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نفتخیــز  مناطــق  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
جنــوب از تولیــد بی وقفــه و پایــدار نفت با وجود 

بحران کرونا خبر داد.
احمــد محمــدی در گفت و گــو با ایرنــا با بیان 
کرونــا  ورود  ابتدایــی  روزهــای  همــان  در  اینکــه 
بــه کشــور،  کمیتــه اضطــراری مقابله بــا کرونا در 
مناطــق نفتخیــز جنــوب تشــکیل شــد،  ادامه داد: 
در دو محــور اقدامــات را طبقه بندی کردیم که در 
محور اول پشتیبانی،  پایداری و استمرار تولید به 

صورت ایمن را مدنظر قرار دادیم و تا این ساعت 
نیز وقفه ای در تولید نفت ایجاد نشده است.

وی افــزود:  در محور دیگــر اقدامات، مقابله 
و پیشگیری و توجه به بهداشت و مدیریت منابع 
انســانی در دســتور کار قــرار گرفــت. بــه گفتــه 
محمدی همچنین با انتشار ویروس کرونا مقابله 
کردیــم و تصمیــم بــر آن شــد تــا افراد که مشــکل 

زمینه ای دارند از کار ترخیص شوند.
وی تعریــف دورکاری بــرای برخی از کارکنان 

و همچنیــن گردشــی کــردن مشــاغل را از دیگــر 
اقدامــات بــرای مقابلــه با کرونا دانســت و افزود: 
تــاش کردیم تا طبق دســتورالعمل ســتاد مبارزه 

با کرونا عمل کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
تاکیــد کــرد:  بــا توجه بــه مســوولیت های اجتماعی 
نیــز ۱۵۰ محلــه اطــراف تاسیســات این شــرکت در 
۵ اســتان گندزدایی و ضدعفونی شــد و بسته های 
معیشتی و بهداشتی در این مناطق توزیع کردیم. 

وی با اشاره به اینکه جلسه کمیته اضطراری مبارزه 
بــا کرونــا به صورت مســتمر برگزار می شــود، ادامه 
داد: اقداماتی که انجام دادیم باعث شد تا خایی 

در تولید نفت پیش نیاید.
محمــدی بــا تاکیــد بر اینکه ایمنی انســان ها 
و ســپس ایمنــی تاسیســات مهمتریــن مســاله به 
شمار می رود،  گفت: با وجود رعایت این مسایل 
امــا وقفــه ای در تولید نبوده و کاهش تولید نفت 

نداشته ایم.

تولید بی وقفه و 
پایدار نفت ایران
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دستور وزیر بهداشت برای 
درمان رایگان بیماران کرونایی 

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در 
نامه ای به روســای دانشــگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشــور برنگرفتــن وجــه از بیمــاران مبتالبــه ویــروس 
کرونــا با توجه به مصوبه ســتاد ملــی کرونا و همچنین 

استفاده از ظرفیت بیمه سالمت تأکید کرد.
بــه گزارش وزارت بهداشــت، ســعید نمکــی در این 
نامــه  همچنیــن تأکیــد کــرد: در مــورد افــرادی کــه فاقــد 
پوشــش بیمــه، بی بضاعــت یــا اتبــاع خارجی هســتند از 
محــل منابــع طــرح تحــول نظام ســامت محاســبه و در 

حساب های بستانکار آن دانشگاه لحاظ شود.
کیانــوش جهانپــور رئیــس مرکــز روابــط عمومــی و 
اطاع رســانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
روز گذشته)شــنبه( گفــت: تاکنــون ۵۵ هزار و۷۴۳ نفر 
در کشــور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتا شــده و 
بــا فــوت ۱۵۸ نفر در ۲۴ ســاعت گذشــته، جان باختگان 

کرونا در کشور به ۳۴۵۲ نفر رسیده است.

  ٤٧٥ ملک مازاد بانک صادرات 
در سال ٩٨ واگذار شد

بانک صادرات ایران در ســال ٩٨ بیش از ٩ هزار 
میلیارد ریال از امالک مازاد خود را واگذار کرد.

به گزارش بانک صادرات ایران، این بانک با هدف 
چابک ســازی و اصــاح ســاختار مالــی، تجهیــز و مصــرف 
بهینــه منابــع و تقویــت بخش هــای تولیــدی کشــور، در 
سال ٩٨، تعداد ٤٧٥ رقبه از اماک مازاد خود به بهای 

بالغ بر ٩ هزار میلیارد ریال را فروخت.
فــروش اموال مازاد بانــک صادرات ایران، هم زمان 
بــا تصویــب قانــون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ســال 
٩٤ بــه جدیت در دســتور کار قــرار گرفت به نحوی که در 
ســال ٩٤ حــدود ١٠٣ رقبــه ملــک به بهای بیــش از ٥٩١ 
میلیــارد ریــال، در ســال ٩٥ تعــداد ١٤٧ رقبــه ملــک بــه 
بهــای بالغ بــر ٨٧١ میلیارد ریال، در ســال ٩٦ حدود ٤١١ 
رقبه ملک مازاد به بهای ســه هزار و ٩٨٦ میلیارد ریال 
و در سال ٩٧ تعداد٥٣٣ رقبه ملک مازاد به بهای پنج 
هــزار و ٦٧٦ میلیــارد ریــال واگذارشــده و منابــع حاصــل 
از آن در مســیر حمایــت از تولیــد و ســرمایه گذاری در 

بخش های اقتصادی کشور قرار گرفت.
فروش این اموال و دارایی ها بر اســاس نقشــه  راه 
و برنامه هــای عملیاتی اباغ شــده بانک صــادرات ایران، 
در راســتای عمل به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، 
چابک ســواری و اصــاح ســاختار مالی، تجهیــز و مصرف 
بهینــه منابــع و تقویــت بخش هــای تولیــدی کشــور، 
موردتوجــه قــرار دارد و همچنــان بــا دقــت و اهتمــام از 

سوی این بانک پیگیری می شود.

 بی نیازی مشتریان 
 بانک ملی از مراجعه 

به شعب برای واگذاری چک
مشــتریان بانــک ملــی ایران بــرای واگــذاری چک، 

دیگر نیازی به مراجعه به شعب ندارند.
به گزارش امتداد، اطاعات موجود نشان می دهد 
ـتریان نظــام بانکــی بــه  بیشــترین علــت مراجعــه مشـ
شــعب، واریــز وجــه نقد و واگــذاری چک اســت. این دو 
عملیــات در روزهــای جــاری که با شــیوع ویــروس کرونا 
هم زمان شــده، می توانــد جــان بســیاری از مشــتریان و 

کارکنان نظام بانکی را به خطر بی اندازد.
بانــک ملــی ایران اکنون عملیــات واریز وجه نقد را 
بــه دســتگاه های »خودگــردان« واگــذار کرده اســت، اما 
ســؤال ایــن اســت که آیــا عملیــات واگذاری چــک را هم 

می توان بدون مراجعه به شعبه انجام داد؟
پاسخ به این سؤال مثبت است، چراکه بانک ملی 
ایــران دســتگاه های VTM را بــه همیــن منظــور طراحــی 

کرده است.
ایــن دســتگاه ها کــه در بیــش از ۵۰ نقطــه کشــور 
فعال انــد، ماننــد یــک متصــدی امــور بانکــی مســتقر در 
شــعب بانک، برگه های چک را از مشــتری دریافت کرده 
و رســید ارائــه می کننــد. عــاوه بــر ایــن، بســیاری دیگــر 
از تراکنش هــای بانکــی ازجملــه افتتــاح حســاب، صــدور 
کارت، صــدور دســته چک و ارائه صورتحســاب مهرشــده 

از طریق این دستگاه قابل انجام است.

به زودی دستجات بزرگ ملخ 
وارد کشور می شوند

ســخنگوی ســازمان حفظ نباتات کشــوراز نیاز ۸۵ 
میلیــارد تومانــی برای غلبه بــر ملخ های مهاجمی که به 

زودی وارد کشورمی شوند، خبرداد.
بــه گزارش ایلنا، ســخنگوی ســازمان حفــظ نباتات 
کشــور اعــام کــرد کــه برای مبــارزه بــا ملخ هــای مهاجم 
صحرایــی بــه ۸۵ میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز داریــم که 

تاکنون تنها ۲۰ میلیارد تومان آن تامین شده است.
رضــا میــر در گفت وگــو بــا ایلنــا بــا بیــان اینکــه 
پیش بینی می شــود ســطح مبــارزه با ملخ هــای صحرایی 
در سالجاری بسیار بیشتر از سال گذشته باشد، اظهار 
کرد: تاکنون ۵۴ هزار و 66 هکتار از 6 استان کشور به 

آفت پر خطر ملخ  صحرایی آلوده شده است.
وی ادامــه داد: ایــن 6 اســتان بــر اســاس میــزان 
آلودگــی و ســطح مبــارزه بــه ترتیــب شــامل هرمــزگان، 
سیســتان و بلوچســتان،  خوزســتان، فــارس، بوشــهر و 

جنوب استان کرمان می شود.
میــر بــا تاکیــد بــر اینکــه گــزارش ســازمان فائــو و 
بررســی آب و هوایی نشــان از خیزش باالیی از جمعیت 
ملخ های مهاجم از کشــورهای همســایه به ســوی ایران 
دارد، افــزود: دســتجات بزرگــی از ملخ هــای مهاجــم بــه 
زودی از کشــورهای عمــان، عمــارات، کویت و پاکســتان 

وارد کشور ما خواهند شد.
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رقابت شدیدی برای 
تصاحب بازارها در راه است

رئیس شورای تامین دام کشور: اگر برنامه ریزی 
برای روزهای پس از کرونا نداشته باشیم برای 

تصاحب بازارها بازنده خواهیم بود

رئیــس شــورای تامیــن دام کشــور عنــوان کــرد که 
برای بقای تولید الزم است برای روزهای پس از کرونا 
ـته باشــیم؛ در غیرایــن صــورت در  برنامه ریــزی داشـ
رقابتــی شــدیدی کــه پــس از پایان کرونا بــرای تصاحب 

بازارها به راه می افتد، بازنده خواهیم بود.
بــه گــزارش ایلنــا، منصــور پوریــان بــا بیــان اینکــه 
آمــار مــا نشــان از افزایــش بی ســابقه تعــداد دام هــا بــا 
وزن بــاال در دامداری هــای کشــور دارد، اظهــار کــرد: ۸۰ 
درصــد دام هــای ســنگین بــه وزن بیــش از 6۰۰ کیلوگرم 
و ۷۰ درصــد دام هــای ســبک بــه وزن بــاالی ۵۰ کیلوگرم 
رسیده اند. وی ادامه داد: افزایش ازدحام و وزن دام ها, 
عــاوه بــه مشــکات ســامتی زیــان اقتصــادی دامداران 
را نیــز بــه دنبــال دارد چراکــه بــه نســبت میــزان خوراک 

مصرفی بازده پایینی دارند.
پوریان با تاکید بر اینکه بازار داخلی ما از دام ها با 
وزن باال استقبال نمی کند، افزود: قصابان و بسته بندها 
به دنبال دام های با وزن پایین هستند و می توان گفت 
بخــش زیــادی از دام هــای مانده در دامداری ها مشــتری 
ندارنــد. وی دو راهــکار بــرای جلوگیــری از ادامــه زیــان 
دامــداران و جلوگیــری از توقف چرخ تولید تعداد زیادی 
از دامداری هــا پیشــنهاد کرد که یکــی از این راهکارها از 
هم اکنون قابل اجراست و دیگری مربوط به زمان پایان 

شیوع ویروس کرونا می شود.
پوریــان دربــاره راهــکار اول گفــت: دولــت بــرای 
کاهــش انباشــت دام ها پیشــنهاد خرید تضمینی الشــه 
از دامــداران را داده اســت، امــا نحوه خریــد و قیمت آن 
متناســب بــا شــرایط دامــداران نیســت چــرا کــه شــرکت 
پشــتیبانی بــه جــای خریــد دام زنــده از دامــداران الشــه 

بسته بندی شده و منجمد می خواهد.
وی اضافــه کرد: تحویل الشــه بســته بندی شــده یا 
منجمــد تنهــا بــرای صنایــع بســته بندی یــا اشــخاصی که 

مالک سردخانه هستند امکان پذیر است نه دامداران.
پوریان پیشنهاد داد شرکت پشتیبانی امور دام به 
جــای درخواســت غیرمنطقی دریافت الشــه بســته بندی 
شده یا منجمد از دامداران با بستن قرارداد با صنایع یا 
بخــش خصوصــی که امکان این اقدامــات را دارند خرید 

تضمینی را به شکل غیرمستقیم انجام دهد.
وی راهــکار دوم را هماهنگ ســازی دســتگاه های 
مختلــف بــرای تصاحــب بازارهای صادراتــی پس از پایان 

شیوع ویروس کرونا عنوان کرد.
پوریــان گفــت: بایــد هــر چــه زودتــر بــرای خــروج 
دام های سنگین وزن از کشور برنامه ریزی شود؛ چراکه 
پیش بینــی می شــود پس از پایان شــروع ویــروس کرونا 
رقابــت شــدیدی بــرای تصاحــب بازارهــای صادراتی برای 
جبــران زیــان و ادامــه حیــات تولیــد در بین کشــورها به 

راه بیفتد. 

ضرورت اعتباردهی 
صندوق های کشاورزی برای 

تامین مرغ ماه رمضان 
عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه مرغــداران گوشــتی 
عنــوان کــرد که صندوق های کشــاورزی باید نســبت به 
پرداخــت اعتبــار با بهره پایین اقــدام کند تا تامین مرغ 

مورد نیاز ماه رمضان دچار چالش نشود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، عظیم حجت 
بــا اشــاره بــه اینکه بازار مرغ تعریفی نــدارد، اظهار کرد: 
امروز متوســط قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
6 هــزار و ۴۰۰ تومــان و مــرغ آمــاده بــه طبــخ در خــرده 

فروشی ها ۹ هزار و ۷۵۰ تومان است.
وی افزود: با توجه به تداوم روند فعلی خرید مرغ 
از سوی پشتیبانی امور دام بعید است که اتفاق خاصی 
در بازار اتفاق بیفتد، از این رو انتطار می رود خرید مرغ 

با سایز باال در دستور کار قرار گیرد.
حجــت ادامــه داد: تــا زمانی که دســتور معاون امور 
دام مبنــی بــر خریــد مرغ با وزن باال در دســتور کار قرار 
نگیرد، کماکان زیان ۳ هزار تومانی مرغداران در فروش 

هر کیلو مرغ ادامه خواهد داشت.
ایــن مقــام مســئول با اشــاره بــه اینکــه تامین مرغ 
مــورد نیــاز خانــوار در مــاه رمضــان دچار چالــش خواهد 
شــد، بیــان کــرد: در شــرایط فعلــی، مرغــداران نقدینگی 
الزم بــرای جوجه ریــزی واحد هــای خــود را ندارند، از این 
رو دولــت از طریــق صندوق های کشــاورزی باید نســبت 
بــه پرداخــت اعتبــار بــا بهــره پاییــن اقــدام کند تــا تامین 
مرغ مورد نیاز ماه رمضان دچار چالش نشود. به گفته 
وی، پشتیبانی امور دام طی ۱۰ روز گذشته خرید مازاد 
مرغ از سطح بازار را آغاز کرده، اما تاکنون این موضوع 

تاثیری بر روند قیمت در بازار نداشته است.

اخبـــــــــــــــــار
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ــماره                ــه ش ــی ب ــه عموم ــر دارد مناقص ــاه در نظ ــتان کرمانش ــرکت گاز اس  ش
ــت  ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س 2098001339000034   را از طری

ــد. ــزار نمای برگ
موضــوع مناقصــه: اجــرای عملیــات گازرســانی بــه صنایــع ســطح اســتان 

.)15(
نامــه صالحیــت پیمانــکاری در  گواهــی  دارای  شــرکتهای متقاضــی 
ــه  ــز گواهینام ــت و گاز و نی ــا نف ــزات و ی ــات و تجهی ــته  های تأسیس رش
صالحیــت ایمنــی پیمانــکاران مــی تواننــد درصــورت داشــتن ظرفیــت مجــاز 
کاری ، کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه اعــم از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه 
ــامانه  ــق درگاه س ــا را، از طری ــت ه ــایی پاک ــران و بازگش ــه گ ــنهاد مناقص پیش
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( پیگیــری نماینــد. الزم اســت مناقصــه گــران 
در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت 

ــق ســازند. گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محق
برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه:7.937.076.732 ریال.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:400.000.000 ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 98/12/21 می باشد.

ــاعت16:00روز  ــایت: س ــه از س ــناد مناقص ــت اس ــی دریاف ــت زمان مهل
ــورخ99/01/25. ــنبه م دوش

یکشــنبه  روز   16:00 : ســاعت  پیشــنهاد  ارائــه  زمانــی  مهلــت 
مــورخ99/02/07.

زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ99/02/08.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس:کرمانشاه، میدان 

آزادی، ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گازاستان کرمانشاه طبقه اول اتاق 215 
یا پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی )WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.

 شمار مجوز 7950-1398       انتشار نوبت اول: 99/01/17    انتشار نوبت دوم: 99/01/18 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

فراخوان مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی )یک مرحله ای(

شرکت ملی گاز ایران
 شرکت گاز استان کرمانشاه 

)سهامی خاص(

 دوم
نوبت

نیــرو  ع همگــن  ـ ـ ی ا ن صن ـ نجمـ ا ـس  ـ ی رئ
محرکه و قطعه ســازان اوضاع صنعت خودرو 
را در گــرو سیاســت های پیــش رو در ایــن 
زمینه دانســت و سخنگوی انجمن سازندگان 
قطعــه و مجموعه هــای خــودرو خام فروشــی 

مواد اولیه مانع جهش تولید معرفی کرد. 
محمدرضــا نجفی منــش در گفت وگــو بــا 
ایلنــا، دربــاره چشــم انداز صنعــت خــودرو در 
ســال ۹۹ اظهــار کــرد: اوضــاع صنعــت خودرو 
در ســال جدیــد بســتگی بــه ایــن دارد کــه چه 
سیاســتی در پیــش بگیریــم، اگر سیاســت ما 
جهــش تولیــد اســت، بایــد ابزارهــای الزم را 
فراهــم کنیــم، در ایــن صــورت تولیــد صنعــت 
خــودرو را واقعــا جهش می دهیم و به حداقل 
۱.۵میلیون دستگاه در سال هم می رسانیم.

وی افــزود: شــرط اولیه تامیــن نقدینگی 
اســت. بانک هــا بــدون اینکــه وثایــق اضافــه 
بخواهنــد تســهیات الزم را ارائــه دهنــد. اگــر 
تصمیــم دولت برای تحقق جهش تولید جدی 
اســت، بانک هــا بایــد نقدینگــی را بــا وثایــق 
قبلــی و باقــی را بــا ســفته و یــا چــک مدیــران 
تامین کنند. موضوع دیگر اینکه دولت دست 
از قیمت گــذاری دســت بــردارد و اجــازه ندهد 
خودروســازان بــا ضرر و زیان مواجه شــوند تا 

بتوانند پول قطعه ساز را به موقع بدهند.
رو  ـ ـ ی ن ن  ـ ع همگـ ـ ـ ی ا ن صن ـ نجمـ ا ـس  ـ ی رئ
محرکــه و قطعه ســازان خاطرنشــان کــرد: مــا 
۴۳ هزارمیلیارد تومان تا پایان شــهریور زیان 
داشــتیم که تا پایان ســال گذشــته هم به این 
ضررهــا اضافه می شــود، این درســت نیســت 
کــه خودروســاز زیان کند و قطعه ســاز هم به 
پول خود نرســد، در عوض هر کس توانســته 
خــودرو بخــرد بیــن ۲۰ تا ۲۵۰ میلیــون تومان 

سود بکند. 
وی تاکیــد کــرد: بایــد بگذارنــد قیمــت در 
حاشــیه بــازار باشــد که هم خودروســاز ســود 
کنــد، پــول قطعه ســاز را به موقــع بدهد و هم 

ضرر و زیان گذشته را جبران کند. دولت این 
دو اقدام را انجام دهد و طرف قطعه ساز هم 
تمام تاش خود را برای حداکثر داخلی سازی 
انجــام می دهــد و بنــد نــاف را از واردات قطــع 
می کند و هم قطعات الزم را برای خودروهایی 
کــه جدید طراحی می شــوند را تامین می کند، 
نهایتا اینکه دولت باید از تولید دست بکشد.

نجفی منــش در ادامــه دربــاره واردات 
قطعاتی که حتما باید وارد شــوند، نیز گفت: 
اگر نقدینگی داشــته باشیم می توانیم تحریم 
را دور بزنیــم و قطعاتی که امکان ســاخت آن 
را در داخــل نداریــم، وارد کنیــم، امــا چــون بــا 
فقــدان نقدینگــی مواجه ایم ایــن کار عملیاتی 
نشــده اســت. حــرف مــا ایــن اســت کــه وقتی 
قطعــه را تحویــل می دهیم پول آن را دریافت 

کنیم.
وی یــادآور شــد: اکنــون خودروســاز ۳۰ 
هــزار میلیــارد تومــان بــه شــبکه تامین بدهــی 
دارد کــه اگــر یــک ماهه پرداخت شــود نه تنها 
از نظــر تامیــن قطعــات کمبــودی نداریم بلکه 
رقابــت ســنگینی بیــن قطعه ســازان می شــود 
کــه قطعه بیشــتر و بــا کیفیت بهتــری تحویل 

دهند.

جلوگیری از خام فروشی در 
راستای رفع موانع رونق تولید

ـخنگوی انجمــن ســازندگان قطعــه و  سـ
مجموعه هــای خــودرو، هــم در گفت و گــو بــا 
ایســنا بــا بیــان اینکه یکی از مشــکات بزرگی 
کــه قطعــا بر رونــق تولیــد تاثیر گذاشــته و به 
دنبــال آن مانــع ایجــاد فضــای مناســب بــرای 
خام فروشــی  د،  ـ شـ د  ـ هـ ا خو د  ـ ـ ی ل و ت ـش  ـ جه
مواداولیــه اســت، اظهار کــرد: تولیدات فوالد، 
پتروشیمی، مس، آلومینیوم و سایر مواداولیه 
این چنینــی مــا یــا صادر می شــود یــا در بورس 
بــا قیمت های بســیار باال به فروش می رســد. 
اکنــون آنچــه عمــا بــه دســت تولیدکننــده ما 

می رســد، بخشــی اســت کــه دالل ســود خــود 
را روی آن اعمــال کــرده و در حقیقــت عــاوه 
بر قیمت تمام شــده ماده اولیه داخل کشور، 
ســود دالل هم بر آن اضافه شــده که روشــی 

بسیار غلط است.
بایــد ســهم  داد:  دامــه  ا ا  ـ ـ ی ن به  د  ا ـ فرهـ
بنگاه هــای تولیــدی از محــل تولیــد مواداولیــه 
کشــور، استخراج شده و در اختیار بنگاه های 
تولیــدی قــرار گیرد؛ بعد از آن پس تامین نیاز 
تولیدکننــدگان داخلی، چنانچــه مواد اولیه ای 
باالتر از ظرفیت تولید داخل، باقی ماند، برای 
صــادرات در نظــر گرفتــه یا وارد بورس شــود. 
اما در کشور ما دقیقا برعکس عمل می شود، 
مواداولیه داخلی، ابتدا صادر شده، در بورس 
عرضــه می شــود و در نهایــت اگــر چیزی ماند، 

در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد.
ه  ـ کـ ی  ـ ـ ت ما قدا ا ر  ـ ـ ب د  ـ ـ کی ا ت ن  ـ وی ضمـ
کشــورهای دیگــر انجــام می دهنــد امــا مــا 
۱۵ ســالی می شــود کــه فرامــوش کرده ایــم، 
گفــت: در حــال حاضــر بســیاری از جوانــان 
ـه  بـ ـد  ـوند، عاقه منـ ـل می شـ فارغ التحصیـ
راه انــدازی بنگاه هــای تولیــدی هســتند )ایــن 
ان  ـ ـ دانش بنی ـرکت های  ز شـ ا دا  ـ جـ ـث  بحـ
اســت(، اما شــرایط برایشــان فراهم نیست. 
طبق قوانینی که تا ۱۵ سال پیش در صنایع 
اجــرا می شــد، شــرکت های تولیــدی بین ســه 
تــا پنــج ســال و در برخی صنایع تا ۱۰ ســال، 
معــاف از پرداخــت مالیــات بوده انــد؛ چراکــه 
شــرکت تولیــدی که تــازه از صفر آغاز به کار 
می کند تا یکی، دوسال اول سودده نیست، 
در حال آزمون و خطاست و پس از آن وارد 
تولیــد اصلــی ســودده می شــود. الزم اســت 
کــه دولــت از ایــن بنگاه هــا که در چند ســال 
اول در شــرایط ذکر شــده هســتند و نیاز به 
ســرمایه گذاری دارنــد، حمایــت و از پرداخت 
مالیات معاف کند. این مهم موضوعی است 
کــه در کشــور مــا ظاهرا به هیــچ وجه گوش 

شنوا ندارد.
به نیا یادآور شــد: یکی از باهایی که در 
ســال های ۹۷ و ۹۸ بر ســر تولید کشور آمد، 
بحث تخصیص ارز غیر متعارف به بنگاه های 
غیرمولــد بــود که بزرگترین ضربــه را به تولید 
داخل کشور وارد کرد و تورم و فساد اقتصادی 
را بــه دنبال آورد بــه گونه ای که همچنان قوه 
قضاییه در حال رســیدگی به آن هاســت. چرا 
ایــن اتفــاق افتــاد؟ چــرا در کشــوری کــه مقام 
معظــم رهبــری تاکید بر رونــق تولید و جهش 
تولید دارند، همچنین راهکارهایی ارائه شده 
و تمــام زحمــت چندیــن ســاله نیــروی تولیدی 
کشــور را هدر می دهد. از تجربه درس گرفته 
شــده یا تضمینی وجــود دارد که مجدد چنین 
اتفاقــی نیفتــد آن هم در شــرایطی که کشــور 

شرایط تحریم را تجربه می کند؟
ســخنگوی انجمــن قطعه ســازی تصریــح 
کــرد: بــه طــور مثــال یکــی از مــوارد عجیبــی 
کــه شــنیدیم، موضــوع واردات خــودرو، بدون 
انتقــال ارز بــود. امــروزه مشــکل واحدهــای 
تولیــدی و در حقیقــت مــردم، مشــکل درآمد، 
نبــود ثبات اقتصادی، تورم و مواد اولیه تولید 
اســت؛ با وجود این ها دولت چگونه می تواند 
ته مانــده ارزی کــه در صنــدوق توســعه، بانک 
مرکزی یا هرجای دیگر حاصل شــده اســت به 
شــکلی بــه ســمت واردات هدایــت کنــد؟ چرا 
در شــرایط اقتصــادی مــا اجــازه داده می شــود 
کاالیی که هیچ ارزش افزوده ای برای ما ندارد 
و حتــی یــک پیچ هم به آن اضافــه نمی کنیم، 
بــه عنــوان یک محصول بــدون انتقال ارز وارد 
شــود؟ طی ســالیان پیش تجربه نشــان داده 
اســت کــه هرگاه  درهای کشــور بــرای واردات 
خودرو باز شــده، خودرویی وارد نشــده است 
کــه منفعــت اقصــادی داشــته باشــد؛ بلکــه 
همیشــه خودروهــای لوکســی وارد شــدند که 
قیمــت هــای بســیار باالیــی داشــتند و ثــروت 

ملی کشور در جیب یکسری دالالن رفت.

چالش های صنعت خودرو در سال جهش تولید
نجفی منش: درست نیست خودروساز و قطعه ساز ضرر کند، ولی سود خرید هر خودرو 2٥ میلیون تومان باشد

 به نیا: آنچه عمال از مواد اولیه به دست تولیدکننده ما می رسد، بخشی است که عالوه بر قیمت تمام شده ماده اولیه 
داخل کشور، سود دالل هم بر آن اضافه شده است

وزیر صمت اعام کرد  برای سال جهش 
تولید، ۹ صنعت پیشــران تعیین و بســته های 
سیاســتی ویژه بــرای حمایــت از زنجیره تولید 
ایــن صنایع طراحی شــده اســت کــه با جدیت 

هرچه تمام تر دنبال خواهد شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صمــت، رضا 
رحمانــی گفــت: برنامه هــای امســال وزارت 
صمــت بــرای جهــش تولیــد، کیفی تــر از ســال 
ـن  ـد و در همیـ ـد شـ ال خواهـ ـ ته دنبـ ـ گذشـ
راســتا ســعی شــده اســت اصاح و باز تدوین 
برنامه هــای ســال پیش بــا اولویت اثربخشــی 
اقدامــات در زندگــی مردم در دســتور کار قرار 

گیرد.
تعمیــق  برنامــه  افــزود:  صمــت  ر  ـ ـ ی ز و
ســاخت داخل به ســبب آثار بســیار ارزشمند 
آن، بــا جدیــت هــر چــه تمام تــر در ســال ۹۹ 
نیــز دنبــال خواهــد شــد و در راس برنامه های 
وزارت صمت در سال جهش تولید قرار دارد.
رحمانــی افــزود: ذیــل برنامــه ســاخت 
و  راکــد  دهــای  ح ا و ی  ز ا ـ ـ س ل  ا ع ف  ، ل ـ ـ خ ا د
ـای نیمه تمــام بــا  ـل طرح هـ ـال، تکمیـ غیرفعـ
اولویــت طرح های پیشــران و نوآورانه و فعال 
کــردن ظرفیت هــای خالــی واحدها در دســتور 

کار است.
او مدیریت واردات و توســعه صادرات را 
بــا نــگاه فعال ســازی همــه ظرفیت هــا و توجه 
بــه مزیت هــای صادراتــی کشــور در راســتای 
توســعه بازارهــای هــدف و همچنیــن توســعه 
زیرســاخت های صادراتــی از قبیــل پایانه هــای 
صادراتــی و بازارچه هــای مشــترک مــرزی را 

محور دوم فعالیت های وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در سال پیش روی عنوان کرد.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت  گفــت: 
امسال برنامه توسعه معادن و صنایع معدنی 
بــا تاکیــد بر نقشــه راه معــدن پیگیری خواهد 
شــد و امیدواریــم اقدامــات زیربنایــی کــه در 
این بخش در ســال ۹۸ انجام دادیم در ســال 

جهش تولید به شکوفایی برسد.
وزیــر صمــت در ادامه با بیــان اینکه این 
وزارتخانــه بــرای برخــی اصنــاف و واحدهــای 
تولیــدی کــه بخاطــر کرونــا آســیب دیده انــد، 
بسته های حمایتی در نظر گرفته، اظهار کرد: 
۷۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب 
و کارهــای آســیب دیــده بــر اثــر کرونــا ماننــد 
اصناف، شرکت های حمل و نقل و گردشگری 
و... تامین اعتبار شده و دولت روی آن تاکید 
فــراوان دارد کــه شــیوه نامه آن همیــن روزهــا 

اباغ می شود.
وی بــا اشــاره بــه دســتور رئیــس جمهــور 
مبنی بر کمک ۱۰ میلیارد دالری به واحدهای 
تولیدی آســیب دیده، تصریح کرد: اســتمهال 
مالیــات و بیمــه و معوقــات بانکــی واحدهــای 
تولیدی آســیب دیده بر اثر کرونا نیز از دیگر 
اقدامــات اســت کــه در دســتور کار و مصــوب 

شده است.
رحمانی در ادامه با بیان اینکه ۲ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیــون تومــان از واردات در برنامــه 
رونق تولید، ســاخت داخل شــده، اظهار کرد: 
انجمن قطعه ســازان انتهای ســال ۹۷ نامه ای 
زد که ۲۸۰ هزار نفر بیکار خواهند شد، اما با 

طراحی بسته های سیاستی ویژه برای حمایت از 9 صنعت پیشران
رونق تولید در سال ۹۸ نه تنها آن ۲۸۰ هزار 
نفــر بیــکار نشــدند و بــه کار خــود بازگشــتند 
بلکــه ۴۰ هــزار نفر جدیــد نیز در این حوزه به 

کار گرفته شدند.
از کاهــش ســهم  ئول  ـ ام مسـ ـ ـن مقـ ـ ی ا
ـای مصرفــی در واردات از ۱۵ درصــد  کاالهـ
بــه ۱۰ درصــد در ســال ۹۸ خبــر داد و گفــت: 
صــادرات و واردات ایــران از لحــاظ ارزشــی در 
ســال ۹۸ نزدیــک به هــم بودند، امــا صادرات 
بــه صــورت وزنــی ۴ برابــر واردات بــود و ایــن 
موضــوع نشــان می دهد که ســهم محصوالت 

دانشــی در صــادرات کمتــر بــوده و بیشــتر 
صــادرات محصــوالت معدنــی با وزن ســنگین 
بــوده اســت؛ بنابرایــن بــرای افزایــش ارزش 
صــادرات کشــورمان بایــد ســهم محصــوالت 
دانشــی و دانــش بنیــان را در ســبد صادراتــی 

بیشتر کنیم.
از  امریــه  ســرباز  ــذب  ج  : د و ز ـ ـ ف ا ی  و
میــان نخبــگان بــه اذن مقام معظــم رهبــری 
ای وزارت صمــت اســت و بــه  ـ در برنامه هـ
شــرکت های بــزرگ بــرای جــذب نخبــگان بــا 

حقوق مکفی مجوز داده شده است.



05/17
 06/44
13/07
19/49

اذان صبح 
طلوع آفتاب

اذان ظهر
اذان مغرب

.  2020 آپریل   6  .  1441 شعبان   12  .  1399 فروردین   18 ه  ب ن ش و  د
سال هجدهم . شماره 4389 

اوقات شرعی

روزنامه اقتصادي چهار زبانه )فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی (
عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

دارای رتبه B روزنامههای کل کشور
صاحب امتیاز: موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

مدیر مسئول: سیف ا... یزدانی
سردبیر: علی پـاکـزاد 

نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان دمشق پالک 11 واحد2
شماره های تحریریه : 88948104-8

شمارههای سازمان آگهیها: 88945293-7

فکس: 88906447، شماره تلگرام: 09037396929
 مرام نامه اخالق حرفهای:

http://www.asre-eghtesad.com/content1 

لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا
توزیع تهران: شرکت نشر گستر امروز 

سازمان امور شهرستان :  88945293-7
فکس: 88906447،  شماره تلگرام: 09037396929

w w w . a sre-eghtesad.com
E - m a i l:info@asre-eghtesad.com

صبا تامین؛ نخستین عرضه 
اولیه امسال بازار سهام

شــرکت  ســهام  از  درصــد   ۱۲ اولیــه  ه  ـ ـ ض ر ع
ســرمایه گذاری صبــا تامین، چهارشــنبه ایــن هفته )۲۰ 

فروردین( در فرابورس ایران انجام می شود.
بــه گــزارش ایبِنــا، ایــن  ســهام به عنوان نخســتین 
عرضــه اولیــه امســال بازار ســهام در بــازار اول معامالت 

فرابورس ایران معامله خواهد شد.
در ایــن عرضــه اولیــه که محــدوده قیمت و ســهمیه 
هــر فــرد حقیقــی و حقوقــی آن را قــرار اســت فرابــورس 
ایران اعالم کند، ۱۰ درصد این شرکت معادل ۱.۵ میلیارد 
سهم شرکت سرمایه گذاری صبا تامین برای عموم جهت 
کشــف قیمــت عرضــه و ۲ درصد دیگــر هم طبق قانون به 

صندوق های سرمایه گذاری اختصاص می یابد.
این گزارش می افزاید: شــرکت ســرمایه گذاری صبا 
تامیــن پــس از احــراز شــرایط پذیــرش هفته گذشــته به 
عنــوان دویســت و چهاردهمیــن نمــاد معامالتی)پنجــاه 
و نهمیــن شــرکت در بــازار اول( در فهرســت نرخ هــای 

فرابورس ایران درج شد.
ایــن شــرکت کــه دوم اردیبهشــت ســال ۹۳ نــزد 
ســازمان بورس ثبت و در تاریخ ۱۳ اســفندماه گذشــته 
پذیــرش شــده اســت، با نمــاد معامالتی “صبــا” در گروه 
ســرمایه گذاری ها، زیرگروه ســایر واسطه های مالی روی 
تابلوی فرابورس رفته است. شرکت سرمایه گذاری صبا 
تامین یکی از شــرکت های بزرگ ســرمایه گذاری کشور و 

زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است.
این شرکت به عنوان یک هلدینگ سرمایه گذاری، 
عــالوه بــر مدیریــت ســبد ســهام، سرپرســتی و مدیریت 
شــرکت های تابعــه خــود را کــه عمدتــا در حــوزه خدمات 
مالــی متمرکزنــد، بــر عهــده دارد. عــالوه بــر ایــن حفظ و 
ارتقــای ارزش ســرمایه های در اختیــار و کســب بازدهــی 
ـتا در  ـاز شــرکت های تابعــه شسـ ـر، تامیــن نیـ حداکثـ
حوزه هایــی همچــون خدمــات تامیــن مالــی و ارزی، 
واگذاری تخصصی شرکت ها، سبدگردانی و بازارگردانی 
ســهام، از مهمتریــن وظایــف حاکمیتی ایــن هلدینگ به 

شمار می آید.
همچنین شــرکت ســرمایه گذاری صبا تامین دارای 
یکی از بزرگ ترین ســبدهای ســهام در میان شرکت های 
ســرمایه گذاری فعــال در بــورس اســت و شــرکت های 
ـورس اوراق بهــادار تهــران، ســپرده گذاری  ـون بـ همچـ
مرکزی وجوه، تامین ســرمایه امین، بانک تجارت، بانک 
ملت، بانک رفاه، پاالیشــگاه نفت اصفهان، بیمه البرز، 
بیمــه ملــت، بیمــه دانــا، بیمه میهن و ... از شــرکت های 

تابعه آن به شمار می آیند.

 ثبت سفارش خرید 
 سهام دولتی با کد ملی

در آستانه تصویب نهایی
شــورای عالــی بــورس در جلســه یازدهــم فروردین 
مــاه، بــر اســاس قانــون بودجــه ســال ۹۹ و همچنین به 
اســتناد اصل ۴۴، ســاز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده 
ســهام دولتــی شــرکت های حاضــر در بــازار ســرمایه را 
تصویب کرد و وزیر امور اقتصادی و دارایی این مصوبه را 
شانزدهم فروردین برای تصویب نهایی در هیات وزیران 

تقدیم معاون اول رئیس جمهوری کرد.
شــاپور محمــدی، رئیــس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار در این باره به سنا گفت: بر اساس این سازوکار 
تمامی سهام شرکت های دولتی بورسی و فرابورسی در 
دو نوبت و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی به عموم مردم 

عرضه می شود.
دولتــی  ســهام  اول،  نوبــت  در  د:  دا ه  ـ ـ م ا د ا وی 
شــرکت های بورســی در قالــب واحــد صندوق هــای قابل 
معاملــه عرضــه و در صــورت باقی مانــدن، در نوبت دوم 
به شــکل تک ســهم و با اســتفاده از روش ثبت سفارش 

)بوک بیلدینگ( به هر کدملی ایرانی واگذار می شود.
محمــدی افــزود: اطالعــات تکمیلــی ایــن ســازوکار 
پــس از تصویــب در هیــات محتــرم وزیــران در قالــب 

برنامه ای تبیینی به اطالع عموم می رسد.
دوازدهم فروردین رئیس جمهوری در تماس تلفنی 
بــا وزیــر اقتصــاد، بــا اشــاره بــه اســتقبال مــردم از بــازار 
ســرمایه، بــر تســریع واگــذاری شــرکت ها و دارایی هــای 
دولــت و همچنیــن فــروش امــوال مــازاد بانک هــا، بــا 
اســتفاده از ظرفیــت ایــن بــازار در ســال جهــش تولیــد 

تأکید کرده بود.

عرضه صادراتی سود کاستیک 
برای نخستین بار در بورس کاال

روز گذشته در جریان عرضه انواع محصوالت در 
بورس کاالی ایران، تاالر صادراتی میزبان یک محصول 
تــازه وارد شــد و  بــرای نخســتین بــار ۲۰ هزار تن ســود 
کاســتیک مجتمع پتروشــیمی ارونــد روی تابلوی رینگ 

صادراتی رفت.
بــه گــزارش کاالخبــر، قیمــت پایــه هــر تــن از ایــن 
محصــول ۹۵ دالر و محــل تحویــل بنــدر امــام خمینــی 

اعالم شده بود.
براساس این اطالعیه، کاالی مذکور صرفا مختص 
صادرات و بازار هدف آن آزاد در نظر گرفته شده است.
براســاس اطالعیــه عرضه، تســویه معامــالت نیز به 
صورت اعتباری بوده است و واریز معادل ریالی پنج درصد 
ارزش ســفارش بــر مبنــای قیمــت پایــه اعالمی بــه عنوان 
پیش پرداخت در هنگام سفارش از سوی متقاضیان خرید 
ضروری است و مبنای تسعیر ارز متوسط خرید و فروش 
ارز حوالــه منــدرج در ســامانه نظــارت بــر ارز بانک مرکزی 

)سنا( در روز قبل از عرضه است.

اخبـــــــــــــــــار

حمــدی،  ا ن  ا خ ن  ی ـ ـ س رح ی م ا ه  ـ ـ ت ف گ ه  ـ ـ ب
کارشــناس و تحلیل گر کسب وکارهای رسانه ای، 
ســینماهای کشــور تنهــا در اکــران نــوروزی بــه 
 واســطه تعطیــات کرونایــی ۴۲ میلیــارد تومــان 

ضرر کرده اند.
خبرگزاری مهر نوشــت: با اســتمرار تعطیلی 
ســینماهای کشــور در کنــار دیگــر مجموعه هــای 
فرهنگــی و هنــری، حــاال دیگــر بحــران »کرونــا« 
بیــش از پیــش نمــود پیــدا کــرده و تســریع در 
تصمیم گیــری برای جبران خســارت های اقتصادی 

وارده به اصناف مرتبط اهمیتی مضاعف دارد.
از روز ســوم اســفندماه ســال ۹۸ و با اعالم 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی کلیه ســالن های 
ســینمایی کشــور به حالت تعطیل درآمده اســت 
و همزمانــی این وضعیت با فصل پررونق »اکران 
نوروزی« تبدیل به خسارتی مضاعف برای چرخه 
اقتصادی سینمای ایران در آستانه سال ۹۹ شده 

است.
ایــن  بــرای  پایانــی  نقطــه  هنــوز  ــد  ن چ ر ه
تعطیالت مشخص نشده و حتی به فرض عبور از 
بحران کرونا معلوم نیست چه زمانی سینماهای 
کشــور می تواننــد فعالیــت طبیعــی خود را از ســر 
بگیرند و میزبان مخاطبان باشــند، اما بررســی ها 
نشــان از آن دارد کــه تــا همین امــروز هم بحران 
ـا« یکــی از ســنگین ترین ضربه هــا را بــه  »کرونـ
اقتصاد نیمه جان سینمای ایران وارد کرده است.
و  کارشــناس  احمــدی  ن  ا ـ ـ خ ن  ی ـ ـ س رح ی م ا
تحلیل گر کســب و کارهای رســانه ای که به تازگی 
بررســی خســارت های  ه  ـ ـ ب ی  ـ رشـ ـب گزا ـ ل ا ق در 
اقتصادی وارد شده به سینماها به واسطه بحران 
کرونــا پرداختــه اســت، در گفتگو بــا خبرنگار مهر 
دربــاره تهیــه اینفوگرافیــک ضررهــای ســینما در 
تعطیــالت نــوروزی اظهــار کــرد: اطالعــات ایــن 
اینفوگرافیک را از داده های رســمی پنل »ســینما 
شــهر« اســتخراج کرده ایــم. باید بگویــم وقتی در 
کشــوری بحرانــی پیــش می آیــد، اولیــن جایی که 
دچــار آســیب می شــود حــوزه ســرگرمی اســت. با 

شیوع بیماری کرونا هم سینماها به دلیل ایجاد 
تجمــع مخاطبــان در آن، یکــی از اولیــن مراکــزی 
بودنــد کــه تعطیــل شــدند، از همیــن رو برایمــان 
جــذاب بــود بررســی کنیم و ببینیم آثــار و عواقب 
شــیوع ایــن ویروس بــر اقتصاد ســینمای ایران تا 

چه اندازه بوده است.
وی افــزود: بــه همیــن ترتیــب آمــار فــروش 
ســال گذشــته و ســال های پیش را بررسی کردیم 
و نــرخ رشــد درآمــد ســینماها را بــرای کل ســال 
و اکــران نــورزی محاســبه کردیــم. براســاس ایــن 

محاســبه در اکــران نــوروزی ســال ۹۸ مجمــوع 
فــروش ســینماها مبلــغ ۳۸ میلیــارد تومــان بود، 
مــا بــا احتســاب رشــد ۱۰ درصــدی در نــوروز ۹۹ 
نسبت به سال ۹۸، پیش بینی کردیم که فروش 
ســینماها در اکران نوروزی ســال ۹۹ می توانست 
در حــدود چهــل و دو میلیــارد تومــان باشــد کــه 
به واســطه بحــران کرونــا مــا آن از دســت دادیم و 
این ضرر متوجه کل ســینمای ایران شــد چون از 
این فروش تنها ۴۵ درصد ســهم ســینمادار است 
و ســهم تهیه کننــده و شــرکت های پخــش هم در 

این میان از دست رفته است.

ضرر ماهانه ۲۵ میلیاردتومانی 
با تمدید تعطیالت

خان احمــدی توضیــح داد: محاســبه دیگــری 
کــه بــرای ایــن اینفوگرافیک انجــام دادیم مبنی بر 
ایــن بــود که هر یک ماهی که تعطیلی ســینماها 
تمدیــد شــود چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد. در ایــن 
محاســبه، رقم فروش اکران نورزی امســال و ماه 

اســفند ســال ۹۸ را که تعطیل بود، حذف کردیم 
و مجمــوع درآمــد کل ســینماها از اردیبهشــت 
تــا بهمــن ســال گذشــته را محاســبه و تقســیم بر 
تعداد ماه ها کردیم که با احتساب همان رشد ۱۰ 
درصدی به نسبت سال قبل، عدد به دست آمده 

۲۵ میلیارد تومان بوده است.
ـورت ادامــه  ـه داد: یعنــی در صـ وی ادامـ
تعطیلــی  ســینماها، هــر مــاه ۲۵ میلیــارد ضــرر 
خواهیــم داشــت. ضمــن اینکــه ظرفیــت اکــران 
سینماهای کشور در طول سال گذشته ۷۳ فیلم 
بــوده کــه در بهتریــن شــرایط ایــن تعــداد بــه صد 
می رســد چراکه عامل محدودکننده این موضوع، 
زمــان اســت وقتــی ســینماها ۲ یــا ۴ مــاه تعطیل 
باشــد عمــالً تعداد کمتــری فیلــم می توانیم اکران 
کنیم و در این صورت تعدادی از فیلم ها از چرخه 
اکــران حــذف می شــوند که گویا قرار اســت برخی 
از فیلم هــا بــدون اینکه اکران شــوند، وارد شــبکه 
نمایــش خانگــی بشــوند. ایــن اتفاق خــودش یک 
آســیب دیگــر اســت یعنی صاحبــان این آثــار اگر 
سینماها بازگشایی شوند از اکران نشدن فیلم ها 

آسیب می بینند.
این کارشناس اقتصاد رسانه، درباره شرایط 
پــس از کرونــا اظهار کرد: به نظر می رســد ســبک 
زندگــی جدیــد مــردم، دارد آنالین تــر می شــوند 
و بــرای مدتــی بــه راحتــی در تجمعــات شــرکت 
نمی کننــد. بــه خاطــر همیــن فکــر می کنــم بعد از 
اتمام دوران کرونایی، دوران طالیی ســینماها به 

این زودی ها شروع نخواهد شد.
خان احمــدی دربــاره اهمیــت این بررســی ها 
گفــت: زمانــی کــه تــازه بــه حــوزه عرضــه آنالیــن 
محصــوالت ویدئویــی مثل وی اودی هــا ورود کرده 
بودیــم، احســاس کردیــم کســی بــه حوزه هــای 
پژوهشــی کســب وکارهای این حــوزه نمی پردازد، 
یعنــی هر چنــد پژوهش هایی در رابطــه با محتوا 
و تحلیل فیلم، همیشــه وجود داشــته و دارد اما 
شــناخت درباره ماهیت اقتصادی کسب وکارهای 

ویدئو آنالین کمتر وجود دارد.

فعــاالن گردشــگری و وزیر میــراث فرهنگی 
در نشســتی بــا معــاون اول رئیس جمهــور بــر 
دریافــت تســهیات بانکــی بــا دوره بازپرخــت 
بلندمدت، امهال حق بیمه کارکنان و بخشودگی 
مالیاتی برای عبور از بحران کرونا تاکید کردند.

بــه گــزارش مهــر، معاونــان و وزیــر میــراث 
ول  ا ون  ا ـ ـ مع ور  ـ ا حضـ ـ ـ ب ی  ا ه  ـ ی جلسـ ـ ـ گ فرهن
رئیس جمهــور و فعاالن گردشــگری برگزار کرده و 
درباره مشــکالت ناشــی از شیوع ویروس کرونا و 
تعطیلــی مشــاغل گردشــگری صحبــت کردند. در 
ایــن نشســت کــه روز گذشــته برگــزار شــده بود، 
پیشــنهاداتی از ســوی فعــاالن گردشــگری و وزیــر 

میراث فرهنگی مطرح شد.
در ایــن نشســت علی اصغــر مونســان، وزیر 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعالم 
کــرد: پیشــتر درخواســت تخصیــص رقــم ۳۸۰۰ 
هــزار میلیــارد تومــان بــرای جبــران خســارت های 
ناشــی از ویروس کرونا به شــاغالن حوزه میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی داده بودیم 
که ۳۰ درصد آن به صورت بالعوض و ۷۰ درصد 
آن بــه صــورت تســهیالت بــود. اکنــون پیشــنهاد 

می کنم این رقم با نظارت مســتقیم دســتگاه های 
متولی و نظارتی در اختیار وزارت میراث فرهنگی 

قرار گیرد.
امهــال  مــدت  خصــوص  در   : د و ز ـ ـ ف ا ی  و
تســهیالت اعطایــی بــه فعــاالن میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری بــا توجــه به شــرایط 
پیــش آمــده، چون این افــراد در کوتاه مدت قادر 
به بازپرداخت تســهیالت نیســتند درخواست می 
کنیــم، کــه ایــن امهــال یکســاله شــود. همچنیــن 
زمــان پرداخــت بیمــه حــق کارفرمــا نیــز تــا پایــان 

شهریور تمدید می شود.
جبــران  بــرای   : رد ـ ـ ک د  ا ه ن ـ یشـ پ ن  ا ـ سـ ن مو
زیان هــای وارد شــده بــه گردشــگری و بــا هــدف 
ایجــاد نشــاط اجتماعــی پــس از مهــار ویــروس 
کرونــا، دولــت بــا چنــد روز تعطیلــی عمومــی 
موافقــت کند. همچنیــن مهمترین موضوعی که 
می توانــد بــه فعاالن گردشــگری کمــک کند، این 
اســت که محرک هایی برای ســفر ایجاد شــود و 
بخشــی از زیان های وارد شــده نیز جبران شود. 
بــه همیــن منظــور برگــزاری ســفرهای اقســاطی 
بــرای کارکنــان دولــت و نیز تعطیلــی عمومی در 

فرصتی مناســب ماننــد عید فطر می تواند باعث 
رونق مجدد گردشــگری شود.

د  ی ـ ـ ش م ج ت  ـ ـ س ش ن ن  ـ ـ ی ا ر  د ن  ـ ـ ی ن چ م ه
ـداران کشــور  ـه هتلـ ـزه زاده، رئیــس جامعـ حمـ
گفــت: هتلــداران بــا ضــرر ۳۰۰۰ میلیــارد تومانی 
در ماه هــای اســفند و فروردیــن مواجــه شــده اند. 
همچنیــن بیــش از ۸۰ درصــد هتل هــا تعطیــل و 
مراکــز اقامتــی فعــال نیــز ضریــب اشــغال زیــر ۳ 
درصــد دارنــد. همچنیــن ۲۰۰ میلیــارد تومــان نیز 

برای کنسلی به مردم پرداخت کرده اند.
حمزه زاده در خصوص خروج از بحران کرونا 
پیشنهاد کرد: ۸۰ هزار نفر کارکنان مراکز اقامتی 
و در صورت عدم چاره جویی، با بیکاری گســترده 
مواجــه می شــوند، بنابراین پیشــنهاد می شــود به 
جای تعدیل گســترده نیروی انســانی و اســتفاده 
آنــان از حــق بیمه بیــکاری، به دلیــل جلوگیری از 
آثــار روانــی و منفــی مرتبــط بــا آن، بیمــه بیکاری 
در زمان اشــتغال و در قالب حقوق توســط دولت 

پرداخت شود.
رئیــس جامعــه هتلــداران افزود: تســهیالت 
۱۲ درصــدی اعــالم شــده چنــدان تأثیــری بــر حــل 

مشــکالت مراکز اقامتــی ندارد بنابراین پیشــنهاد 
شــد تســهیالت ارزان قیمــت بــا بهره کمتــر )دوره 
تنفس یک ســاله( بدون دردســر بانکی و حداقل 

برای پنج سال پرداخت شود.
اعــالم معافیت هــای صــد درصــدی مالیاتــی 
برای یک ســال، پیشــنهاد دیگر حمزه زاده بود که 
در این باره توضیح داد: معافیت های اعمال شده 
برای دوره کرونا فاقد اثر است چون هتل ها عمالً 
در ایــن دوره تعطیــل و اعــالم معافیــت بــرای این 

دوره، فاقد اثر است.
ا از پرداخــت حــق بیمــه  ـ معافیــت هتل هـ
ـران، بخشــودگی  ـدت بحـ ـول مـ ـان در طـ کارکنـ
کامــل حامل هــای انــرژی تــا پایــان ســال، در نظر 
گرفتــن تســهیالت بــرای کارکنــان دولــت، در نظر 
گرفتــن حداقــل دو دوره تعطیالت بــرای مردم در 
پســا کرونــا، از جملــه پیشــنهادات دیگــر جامعــه 

هتلداران کشور بود.
در ایــن برنامــه همچنین حرمت هللا رفیعی، 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات 
ارائــه  ردی گفــت:  ـ گـ ن ی و جها ـ ـ ی ا افرت هو ـ مسـ
تســهیالت بانکــی بــا نــرخ ســود تک رقمــی همراه 

بــا تنفــس بازپرداخــت یکســاله و تعییــن تنفــس 
دوساله در پرداخت مالیات، از جمله پیشنهادات 

است.
وی افــزود: از آنجــا کــه دفاتر در فصول بهار 
و احتمــاالً تابســتان نیــز درآمــد ویــژه ای نخواهند 
داشت و پس از آن در فصل های پاییز و زمستان 
طبیعتــاً ســفر و گردشــگری رونقــی نــدارد، بــرای 
جلوگیــری از تعدیــل گســترده پرســنل دفاتــر و 
افــزوده شــدن هزینــه ســنگین حقوق بیــکاری بر 
شــانه دولــت، پیشــنهاد می شــود پرداخــت حــق 
بیمــه پرســنل دفاتــر تــا پایــان اســفند مــاه امهال 
شــود. همچنیــن پس از شکســت بیمــاری کرونا، 
هموطنــان می تواننــد بــا گرفتــن تســهیالت ســفر 
در کنار ســایر هزینه های ضــروری زندگی، از آثار 
مثبــت ســفرهای خانوادگــی بهره منــد شــوند.او 
افزود: حوزه گردشگری یکی از مهم ترین حوزه ها 
در بخــش اقتصــادی جامعه اســت کــه ارزآوری و 
اشــتغال زایی را به دنبــال دارد بنابراین تمهیداتی 
را بــرای حمایــت از ایــن حــوزه اندیشــیده ایم کــه 
به عنوان مثــال می تــوان بــه تســهیالت بــا نــرخ ۱۲ 

درصد اشاره کرد.

خسارت ۴۲ میلیارد تومانی کرونا به اکران های نوروزی
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استقبال فعاالن گردشگری از پیشنهاد تعطیلی پساکرونایی

شــاخص کل در بــازار بــورس روز گذشــته 
)یکشــنبه( ۶ هزار و ۵۹۴ واحد رشــد داشت که 
در نهایت این شــاخص به رقم ۵۷۴ هزار و ۲۰ 

واحد رسید.
بــه گــزارش ایرنــا، براســاس معامــالت روز 
گذشــته بیــش از هفــت میلیــارد و ۶۱۲ میلیــون 
ســهم، حــق تقــدم و اوراق بهــادار بــه ارزش ۶۰ 

هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنیــن شــاخص کل )هــم وزن( بــا ســه 
هــزار و ۹۴۵ واحــد رشــد بــه ۲۰۴ هــزار و ۳۸۸  
واحــد و شــاخص قیمــت )هم وزن( بــا دو هزار و 
۳۲۵ واحــد افزایــش بــه ۱۳۵ هــزار و ۹۸۰ واحد 
رســیدند. شــاخص آزاد شــناور نیــز بــا ۱۱ هــزار و 
۴۹۳ واحــد افزایــش بــه رقــم ۷۴۳ هــزار و ۶۶۳ 
واحد رســید، شــاخص بازار اول چهار هزار و ۸۹ 
واحد و شــاخص بازار دوم ۱۶ هزار و ۵۴۵ واحد 

افزایش داشتند.
عــالوه بر ایــن در بین تمامــی نمادها، نماد 
شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران )همــراه( با ۵۸۹ 
واحد، تولیدی فوالد ســپید فــراب کویر )کویر( با 
۴۴۹ واحــد، پتروشــیمی پــارس )پــارس( بــا ۳۱۳ 
واحد، بورس اوراق بهادار تهران )بورس( با ۲۳۲ 
واحــد و مخابــرات ایــران )اخابــر( بــا ۲۲۱ واحــد.
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

در مقابل نماد کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایــران )حکشــتی( بــا ۲۷۵ واحــد، بانــک ملــت 
)وبملت( با ۲۵۸ واحد، توســعه معادن و فلزات 
)ومعــادن( بــا ۱۷۵ واحــد، صنایــع پتروشــیمی 
خلیج فــارس  )فارس( بــا ۱۴۵ واحد، ملی صنایع 
مــس ایــران )فملــی( بــا ۱۱۶ واحــد و خدمــات 

ـا ۹۸ واحــد از جملــه  انفورماتیــک )رانفــور( بـ
گروه هایی بودند که افت شــاخص بورس را رقم 
زدند. برپایه این گزارش، روز گذشته نماد بانک 
ملــت، بانــک تجــارت، گلوکــوزان، پاالیــش نفــت 
اصفهــان، ســالمین، توســعه معــادن و فلــزات و 
بانــک صادرات ایــران در گروه نمادهای پربیننده 

قرار داشتند.
روز  معامــالت  در  هــم  ی  ی ا ی م ی ـ ـ ش ه  و ر ـ ـ گ
گذشته صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در ایــن گــروه ۳۹۶ میلیــون و ۶۸۹ هــزار برگــه 
سهم به ارزش هشت هزار و ۵۲۴  میلیارد ریال 
داد و ســتد شــد. شــاخص فرابورس نیز بیش از 
۱۱۷ واحد افزایش داشــت و بر روی کانال هفت 

هزار و ۳۴۲  واحد ثابت ماند.
همچنیــن در ایــن بــازار دو میلیــارد و ۸۳۶ 
میلیون برگه ســهم به ارزش بیش از ۳۰ هزار و 

۷۸۵  میلیارد ریال داد و ستد شد.
بیشــترین تاثیــر مثبــت را در بیــن تمامــی 
نمادها، نمــاد هلئینگ صنایع معدنی خاورمیانه 
)میدکــو(، تولیــد نیــروی بــرق دماونــد )دماونــد(، 
پتروشــیمی زاگــرس )زاگــرس(، ســهامی ذوب 
آهن اصفــان )ذوب(، فرابورس ایران )فرابورس( 
و توســعه مولــد نیروگاهــی جهــرم )بجهــرم( بــر 

شاخص این بازار داشتند.
نمــاد گــروه توســعه مالــی مهــر آینــدگان 
)ومهــان(، صنایــع ماشــین هــای اداری ایــران 
)مادیــرا(، گــروه ســرمایه گذاری میــراث فرهنگی 
)ســمگا(، کلــر پــارس )کلــر(، جنــرال مکانیــک 
)رنیــک(، نفــت پاســارگاد )شــپاس( هــم مانــع از 

رشد بیشتر این شاخص شدند.

 ورود شاخص بورس
 به کانال ۵۷۰ هزار واحد

عضو اتاق بازرگانی معتقد است در حالی که 
ایران از یکســو درگیر کرونا و از ســوی دیگر درگیر 
مشــکات دارو و غذا ناشــی از تحریم هاست، اگر 
اینســتکس )ســازوکار اروپایــی مبــادالت مالــی بــا 
ایــران( اکنــون عملیاتــی نشــود و به چرخــه نیافتد 

بعدا دیگر سودی نخواهد داشت.
لنــا در  ی ا ا  ـ ـ ب و  ـ ـ وگ یعتی در گفت  ر ـ ی شـ ـ ـ عل
مــورد انجــام اولیــن معاملــه در چارچــوب ســازوکار 
اینســتکس گفت: اگر بــه تاریخچه این کانال مالی 
نگاه کنیم، همانند ارتشــی اســت که برای روزهای 
ســختی و نیاز سازماندهی شده است. بنابراین در 
شــرایطی که ایران از یکســو درگیر کرونا و از ســوی 

دیگر دچار مشــکالت دارو و غذا ناشــی از تحریم ها 
است، اگر این سازوکار عملیاتی نشود و به چرخه 

نیفتد بعدا دیگر سودی نخواهد داشت.
وی ادامــه داد: اینســتکس بــا شــعار پوشــش 
فرآیندهای صلح آمیز مانند تامین غذا و دارو ایجاد 
شده است اما با توجه به نیازهای کشورمان هنوز 
زیر بار عملیاتی نرفته اســت و هرچند نشــانه هایی 

از حیات آن وجود دارد، کافی نیست.
ایــن عضو اتــاق بازرگانی متذکر شــد: موضوع 
مهــم بــرای اینکــه معامــالت اینســتکس ادامــه دار 
باشد و به چرخه تجارت کشور بویژه در زمینه دارو 
و غــذا کمــک کند، منابع مالی ایران در اینســتکس 

اســت که یا از محل پول های ورودی ما یا از طریق 
خط اعتباری اروپا خریدها تامین می شود.

شــریعتی بــا بیــان اینکــه ایــن ســازوکار بــا دو 
تهدیــد روبــه رو اســت، افــزود: نخســت آنکــه هنوز 
معامالت پرگردشی در چارچوب آن صورت نگرفته 
اســت و ضــرب آهنــگ منظمی نــدارد و  تهدید دوم 

نیز مربوط به تشکیک در منابع ورودی است.
شریعتی افزود: کسانی که به دنبال کمک به 
ایــران هســتند و حســن نیــت دارند، امــروز بهترین 
زمــان برای اثبات آن اســت چــون همه می دانند که 
جنــس نیازهــای کنونی ایــران از نوع بشردوســتانه 

است.

اولویت کســب وکارها برای بازگشایی، اصول 
و پروتکل هــای الزم االجــرا در زمان فعالیت و گذار 
از دوران کرونا در نشستی که با حضور نمایندگان 
بخــش خصوصی و دولتــی در اتاق بازرگانی تهران 

برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.
بــه گــزارش اتــاق بازرگانــی، در این نشســت 
کــه رؤســای اتــاق تهــران، خانــه صنعــت، معدن و 
تجــارت تهــران، اتــاق اصنــاف تهــران و مدیرانی از 
وزارت بهداشــت و درمــان و چنــد تشــکل بخــش 
خصوصی حضور داشــتند، پروتکل های بهداشــتی 
اعــالم شــده از ســوی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا 

دربــاره نحــوه فعالیــت مشــاغل صنفــی، خدماتــی 
و واحد هــای تولیــدی ارائــه و در مــورد اولویــت 
بازگشــایی کســب وکارهای مختلف با حفظ اصول 
پیشگیری از شیوع بیماری بحث و گفت وگو شد.

در حاشــیه ایــن نشســت، ســید محمدرضــا 
مرتضــوی، رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجارت 
اســتان تهــران، بــا بیــان اینکــه بخــش  خصوصــی 
در حــوزه تولیــدی و صنــوف بــر رعایــت و اجــرای 
پروتکل هــای بهداشــتی در دوره اپیدمــی کرونــا 
در کشــور، تاکیــد دارد، افــزود: در ایــن نشســت، 
ـی  یـ ـای اجرا ـه پروتکل هـ ـد کـ ـه شـ ـم گرفتـ تصمیـ

محیــط کار بــه صــورت عمومــی از ســوی صاحبــان 
کســب و کار نشــر داده شــود و در خصــوص ارائــه 
توصیه هــای عملیاتــی و کاربــردی نیــز از ســوی 
واحدهــای تولیــدی و صنــوف برنامه ریزی هــای 

دقیق صورت گیرد.
مرتضــوی از توافــق صــورت گرفتــه در ایــن 
واحدهــای  بــه  چــه  ر ا کپ ی ک  ـ ـ کم ی  را ـ ـ ب ت  ـ نشسـ
تولیــدی، توزیعــی و صنــوف بــرای تامیــن نیازهای 
وینده  ـ د شـ وا ـ مـ و  ـک  ه ماسـ ـ ـ ز جمل ا تی  ـ بهداشـ
ضدعفونی محیط های کســب و کار با همکاری اتاق 

تهــران و اصناف، خبر داد.

شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران:
اینستکس اکنون عملیاتی نشود، بعدا سودی نخواهد داشت

 اعالم آمادگی بخش  خصوصی برای بازگشایی کسب و کارها
با رعایت پروتکل های بهداشتی
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