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رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد

تعویق  ۳ماهه قبض آب و برق برخی کسبه و پرداخت بیمه کارفرمایان

رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور از تعویق سه ماهه
حــق بیمه تأمیناجتماعی ســهم کارفرمایــان خبر داد و
همچنین اعالم کرد که پرداخــت هزینه قبوض آب و برق
کسبوکارهایی که پیشبینی میشــود تا سه ماه آینده با
رکــود مواجه خواهند بود ،به تعویق خواهد افتاد.به گزارش
ایســنا ،محمدباقر نوبخت  -معــاون رئیسجمهور  -گفت:
پیشبینی میکنیم که بین پنج تا شــش میلیارد تومان از
درآمدهای سازمان تأمیناجتماعی در این بخش کاهش پیدا
کند و دولت با پرداخت بخشی از بدهیهای خود به سازمان
تأمیناجتماعــی تالش میکند که ایــن کمبود را تاحدی
جبران کند.
وی بــا تأکیــد مجدد بر ایــن نکته که دولــت در این
شرایط حســاس با همه توان در کنار ملت خواهد ایستاد،
افزود :پرداخت هزینه قبوض آب و برق کسبوکارهایی که
پیشبینی میشــود تا سه ماه آینده با رکود مواجه خواهند
بود ،به تعویــق خواهد افتاد.نوبخت با اشــاره به اینکه در
دومین ســال تحریمهای ظالمانه آمریکا قرار داریم،گفت:
دولت ساالنه  ۲۴هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت میکند
و اجــازه نداده که حتی یک ماه حقوق کارکنان و کارمندان
به تعویق بیفتد.
وی تصریح کرد :ســران آمریکا بهرغم عوامفریبی در این
شرایط ســخت ملت ایران در مقابله با ویروس کرونا ،حتی
اجازه فروش نفت برای تأمین اقالم دارویی را به ما نمیدهند.
طبق اعالم ســازمان برنامه و بودجه ،نوبخت در مورد بحث
مالیات افزود :برای این بخشها نیز شــرایط ویژهای را قائل
شدهایم که نیاز است توسط کارشناسان سازمان امور مالیاتی
برای افکار عمومی تشــریح شــود.وی در مورد بخشودگی
مالیاتی گفت :مالیات از محل درآمد است و بهطور طبیعی
تا درآمدی نباشــد مالیاتی هم پرداخت نخواهد شــد ،اما
باید به این نکته توجه هم داشــته باشــیم که نمیتوانیم
مالیاتهای گذشــته را مورد بخشــودگی قرار دهیم ،چون
یکی از محلهای تأمین منابع دولت ،مالیات اســت.رئیس
ســازمان برنامه و بودجه کشــور با تأکید بر اینکه دولت با

درآمد را داشــته و مبلغ مورد نظر نیز به حساب یارانه آنها
واریز می شود.این حدود سه میلیون نفر مشمول یارانه نقدی
 ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی و کمک معیشــتی که در هر ماه پر
داخت میشود نیز میشوند.

استعالم مالیات نقل و انتقال امالک تهران
فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی

همه مشکالت سرپا ایستاده اســت ،گفت :دولت در مقابله
با کرونا فعاالنه حضور دارد و تحریمها و کرونا را شکســت
خواهیم داد.به گفته وی ،بــرای کارگران مغازهها و افرادی
که مشغول به دستفروشی بودند که در زمان حاضر شغل
خود را از دست دادهاند،از یک تا دو میلیون تومان بهصورت
قرضالحسنه به حساب آنان واریز خواهد شد و با یک تنفس
ســه ماهه و به شکل اقساط  ۲۴ماهه و با سود چهار درصد
پرداخت میشود.

واریز اولین بسته کمک معیشتی
 ۲۰۰تا  ۶۰۰هزار تومانی

ســاعت  ۲۴شب گذشته اولین بســته حمایتی کرونا با
مبلغی بین  ۲۰۰تا  ۶۰۰هزار تومان به حســاب سرپرستان
خانوار مشمول واریز شد .به گزارش ایسنا ،در بستهای که با

برگزاری جلسه تعیین دستمزد کارگران در روزجاری
وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :جلســه
آینده شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران
در ســال  ٩٩چهارشــنبه برگزار میشــود«.محمد
شریعتمداری» شامگاه دوشنبه پس از پایان نخستین
جلســه شــورای عالی کار که برای تعیین دستمزد
برگــزار شــد ،گفت :هــم اکنون در تامیــن حداقل
معیشــت کارگران عقب ماندگی داریم و این موضوع
به دوران جنگ تحمیلی و عدم تعیین جلســه تعیین
مزد برای مدت  ۶سال باز میگردد.
وی افزود :از ســال  ٩٢تالش کردیــم این عقب
ماندگی را جبران کنیم اما با وجود شرایط اقتصادی،
تحریم های ظالمانه و پاییــن آمدن ارزش پول ملی
که موجب رشد شــاخص تولید و افزایش بهای کاال

شده این مهم محقق نشده است .وزیر کار تاکید کرد:
تالش میکنیم به شرایط مطلوب برای تامین حداقل
معیشــت کارگران نزدیک شویم و در این مسیر باقی
بمانیــم .وی بیان کرد :در دنیــا تامین هزینه زندگی
کارگران تنها از محل حداقل دســتمزد نیست و این
تنها در بخشی از کشورهای توسعه یافته است که ٧٠
درصد زندگی کارگران از این محل تامین میشــود.
شــریعتمداری گفت :با توجه به اعمــال تحریمها و
شیوع ویروس کرونا که حیات بنگاههای اقتصادی به
خصــوص بنگاههای خرد و کوچک را تحت تاثیر قرار
داده است ،باید عالوه بر معیشت کارگران حیات این
بنگاه هــا را هم مدنظر قرار دهیــم و در مجموع به
جمعبندی مناسب برسیم.

تصویب دولت برای حمایت از وضعیت معیشتی افرادی که
در جریان ویروس کرونا دچار آسیب شدند ،پرداخت نقدی
به افراد با حداقل درآمد نیز وجود دارد .براین اســاس ،قرار
شد تا برای حدود سه میلیون نفر که بین یک تا  ۱.۵میلیون
خانوار را تشکیل میدهند مبلغی در چهار ماه پرداخت شود
که اولین مرحله واریز آن ساعت  ۲۴دیشب همزمان با ۲۷
اسفند انجام شد.پرداختی برای این حدود سه میلیون نفر به
تناسب بعد خانوار است و مبلغی ثابت برای هر نفر نخواهد؛
به طوری که برای خانوار تک نفره  ۲۰۰هزار تومان ،دو نفره
 ۳۰۰هزار تومان ،سه نفره  ۴۰۰هزار تومان ،چهار نفره ۵۰۰
هزار و پنج نفره و باالتر  ۶۰۰هزار تومان بوده که قرار است
پرداخت این کمک بالعوض طی هفته جاری انجام شــود.
این خانوارها از بین یارانه بگیرانی گزیش شدهاند که حداقل

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به برون
سپاری اخذ مالیات الکترونیک نقل و انتقال امالک مسکونی
به دفاتر اسناد رسمی ،گفت :استعالم گواهی مالیات نقل و
انتقال امالک مسکونی مناطق  ۲۲گانه تهران فقط از طریق
دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد.امیدعلی پارسا با اشاره
به اینکه طرح برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال امالک
مســکونی به دفاتر اسناد رســمی با همکاری سازمان امور
مالیاتی کشور و سازمان ثبت اســناد و امالک کشور پیاده
سازی شده است ،گفت :این طرح با هدف کاهش هزینههای
وصول مالیات ،تکریم مؤدیان مالیاتی در تمامی دفاتر اسناد
رســمی محدوده  ۲۲گانه شــهرداری تهران عملیاتی شده
است.وی با تاکید براینکه انجام فرآیند یادشده توسط دفاتر
اسناد رسمی در شــرایط حاضر و باتوجه به شیوع ویروس
کرونا حائز اهمیت اســت ،اظهار کــرد :برخی گزارشهای
واصله حاکی است که علیرغم اقدامات به عمل آمده برخی
دفاتر اسناد رســمی همچنان به شیوههای سنتی اقدام به
استعالم از ادارات امور مالیاتی میکنند.
طبق اعالم ســازمان امور مالیاتی ،این مقام مســئول از
انجام مکاتبه با رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در
این خصوص خبر داده و گفته که انجام استعالمات مربوط
به نقل و انتقال امالک مسکونی باید از طریق سامانه مذکور
انجام شود تا شــاهد کمترین مراجعه حضوری مؤدیان در
شرایط موجود باشیم.گفتنی است؛ طرح برون سپاری اخذ
مالیات نقل و انتقال امالک مسکونی به دفاتر اسناد رسمی
در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره  ۴ماده  ۱۸۷قانون
مالیاتهای مســتقیم و آیین نامه اجرایی مربوط (مصوب
رئیس قوه قضائیه) اجرا شده است.

انتقال ۳۰درصد بار ترافیکی تهران – کرج بهآزاد راه شهید همت
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت :با بهره برداری
از آزاد راه شــهید همت – کــرج بین  ۲۵تا  ۳۰درصد
ترافیک محورهای دو کالن شهر تهران – کرج به سمت
این محور سوق پیدا میکند.خیراهلل خادمی در حاشیه
آیین افتتاح قطعات  ۲و  ۳آزاد راه شهید همت – کرج
بــه خبرنگار ایرنا گفت :این ازاد راه چهارمین مســیر
ارتباطی بین تهران -کرج است که امروز با حضور رئیس
جمهوری به بهره برداری رســید.وی ادامه داد :آزاد راه
شــهید همت – کرج  ۶خطه است که سه خط رفت و
ســه خط برگشت بوده و در هر دو باند رفت و برگشت
یک بانــد اضطراری وجود دارد.ضمــن اینکه در طول
مســیر نزدیک به  ۳.۵کیلومتر پل و تونل احداث شده
است.مدیرعامل شرکت ساخت توسعه زیربناهای حمل

و نقل کشــور گفت :با بهرهبرداری از این مسیر جدید
ارتباطی تهران  -کرج ظرفیت ترافیکی این دو شــهر
افزایش پیدا میکند و پیشبینی ما این است که حدود
 ۲۵تــا  ۳۰درصد ترافیک فعلی در محورهای دو کالن
شهر به سمت این محور جدید سوق پیدا کند.خادمی
ابراز امیدواری کرد :با افتتاح این پروژه سوانح رانندگی
و زمان ســفر بین دو شــهر کاهش پیدا کند و درباره
مراکز خدمات رفاهی در این آزاد راه هم گفت :دو مرکز
رفاهی یکی در قسمت شمالی و یکی در قسمت جنوبی
طراحی شده است که این مراکز پیشرفت فیزیکی ۵۰
درصدی دارند.وی در عین حال گفت :البته با توجه به
این که مسیر بین دو شهر در این آزاد راه کوتاه است و
از مناطق مسکونی میگذرد از این بابت مشکلی نداریم.

در محیطهای کرونا زده کسبوکار

چه چیز در انتظار شاخص سهولت کسبوکار است؟
ایــن روزها که محیط کســبوکار با تاثیــرات منفی
شــیوع کرونا دست و پنجه نرم میکند ،یک مقام مسئول
در وزارت اقتصاد از ارتقای شــاخص ســهولت کسبوکار
کشــورمان در دنیا در صورت اصالح اطالعات نادرســتی
که از کســبوکار ایران به بانک جهانی ارائه شده و انجام
اقداماتی در جهت بهبود این شاخص خبر داد.
به گزارش ایســنا ،ایــن روزها که گســترش ویروس
کرونا در کشور ،شرایط را برای محیط کسبوکارها دچار
تنگنا و فشار کرده اســت ،مرکز ملی مطالعات پاالیش و
بهبــود محیط کســبوکار در وزارت اقتصاد کتابچهای را
با عنوان «روششناسی شاخص سهولت انجام کسبوکار
بانک جهانی در ســال  »۲۰۲۰تهیه و منتشــر کرده که
میتواند تاثیرات بســزایی در ارتقای شــاخص کسبوکار
ایران در جهان نه تنها در دوران کرونا بلکه در تمام زمان
و شرایطهای مختلف کسبوکار داشته باشد.
شــاخص ســهولت انجام کســبوکار بانــک جهانی،
دادههای مربوط به ابعاد اثرگذاری مقررات کســبوکار بر
بنگاههای کوچک و متوســط داخلی را به صورت ساالنه
برای  ۱۹۰کشــور جمعآوری میکند که اطالعات الزم از

طریق انجام نظرسنجیهایی از افراد خبره محلی همچون
وکال ،حسابداران ،فعاالن اقتصادی و ...جمعآوری میشود.

شاخص سهولت کسبوکار
شامل چه معیارهایی میشود؟

این اطالعات براساس مطالعات موردی استاندارد شده
و طبق مبانی قانونی و مقــررات مربوط برای اندارهگیری
امتیاز و رتبه  ۱۰نماگر حوزه تنظیمگری و مقرراتگذاری
کسبوکار شــامل شــروع کســبوکار ،اخذ مجوزهای
ساختوساز ،دسترسی به برق ،ثبت مالکیت ،اخذ اعتبار،
حمایت از ســهامداران خــرد ،پرداخــت مالیات تجارت
فرامرزی ،الزامآور بودن اجرای قراردادها و ورشکســتگی
و پرداخت دیون مورد استفاده قرار میگیرد.
شاخص سهولت انجام کسبوکار براین اصل پایهگذاری
شــده که فعالیت اقتصادی از شــفافیت قوانین منتفع و
بهرهمند میشــود ،قوانینی که امکان تعامالت داوطلبانه
را بین بازیگــران اقتصادی فراهم میکند ،حقوق مالکیت
مستحکمی را تنظیم میکند ،حلوفصل اختالفات تجاری
را تســهیل میکند و از طرفین قراردادها در مقابل منافع
یکجانبه و سو استفاده حمایت میکند.

تاثیرات شاخص سهولت کسبوکار بر اقتصاد

در نهایــت ،این گونه قوانین محیطی را ایجاد میکنند
که متقاضیان جدید ورود به بازار کار دارای ایدههای پویا و
خالق بتوانند کسبوکار خود را شروع کنند و شرکتهای
بهرهور تولیدی بتوانند به سرمایهگذاری ،گسترش و ایجاد
شاغل جدید مبادرت کنند.
اکنــون رئیس مرکــز ملی مطالعــات پاالیش و بهبود
محیط کســبوکار در وزارت اقتصاد ،توضیحاتی را درباره
اهمیت این کتابچه و تاثیرات آن مطرح کرد.
علی فیروزی در این زمینه به ایسنا ،اظهار کرد :شاخص
جهانی سهولت انجام کسبوکار ،یکسری مفروضات دارد
که براســاس آن اقدامات کشورها را در این زمینه بررسی
و شاخص سهولت کسبوکار مربوط به هر کشور را اعالم
میکند که این شــاخص حــدود  ۱۱نماگر دارد و در این
نماگرها کشــور ما رتبههای خوبی ندارد؛ به عنوان مثال
ما در نماگر شروع کسبوکار رتبه  ۱۷۸را در دنیا داریم.
اطالعات ارسالی از سهولت کسبوکار در ایران اشتباه
است وی با بیان اینکه این مرکز حدود  ۱۶۰اقدام در این
زمینه بدســت آورده که میخواهیم آنها را عملی کنیم،
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گفــت :معادل  ۱۹تــا  ۲۰مورد از اطالعاتــی که از ایران
درباره کسبوکار به بانک جهانی ارسال شده ،اشتباه بوده
که حتما باید اصالح شــوند و به بانک جهانی اعالم شوند
که بانک این را از بخــش خصوصی میپذیرد و اکنون ما
داریم این موضوع را بررسی میکنیم.
این مقام مســئول در وزارت اقتصاد خاطرنشــان کرد:
انجام و به نتیجه رســیدن  ۴۰تا  ۴۱اقدام در این زمینه،
رتبه شــاخص سهولت کسبوکار در کشور را میتواند در
جهان ارتقا بدهد.
لزوم همکاری بخــش خصوصی و دولت برای مقابله با
کرونــا رئیس مرکز ملی مطالعات پاالیش و بهبود محیط
کســبوکار در وزارت اقتصاد دربــاره تاثیر این کتابچه بر
کاهش خســارات کرونا بر کسبوکارها ،تصریح کرد :این
موضــوع تاثیر و ربطی به کرونا ندارد و این اقدامات بر کل
محیط کســبوکار تاثیر میگذارند و مختص به یک دوره
و بحران نیست.
به گفتــه وی ،ویروس کرونا لزوما به دولت و حاکمیت
برنمیگــردد و در ایــن زمینــه همچنین بایــد تعاون و
همکاری بین حاکمیت و بخش خصوصی صورت بگیرد.

امسال  ۱۳میلیون تن محصوالت باغی تولید شد
مرکز آمار کشــور اعالم کرد :مقدار تولید محصوالت باغی (گیاهان دائمی)
امســال در حدود  ١٣میلیون تن برآورد شده که نسبت به سال  ١٣٩٦بیش
از  ١١درصد افزایش یافته است.بر اساس اعالم مرکز آمار کشور ،نتایج حاصل
از طرح آمارگیری باغداری  ،۱۳۹۸همچنین مســاحت باغها و قلمستانهای
کشــور در دوره آمارگیری ( ٣٠تیر تــا  ٢٢مرداد  ،)١٣٩٨حدود  ٩.١میلیون
هکتار برآورد شده است.نتایج حاصل از این طرح نشان میدهد که  ٧٦درصد
از کل تولید محصوالت باغی در سال  ١٣٩٨بهترتیب به تولید پرتقال ،نارنگی،
ســیب ،انگور ،خرما ،انار ،و گروه هلو ،شــلیل و شفتالو اختصاص داشته است.
امسال مقدار تولید پرتقال و نارنگی حدود  ٩.٢میلیون تن برآورد شده که ٣٦
درصد افزایش نسبت به سال  ١٣٩٦یافته است .همچنین برآورد مقدار تولید
انگور در سال  ،١٣٩٨برابر با  ٩.١میلیون تن بوده که  ١٠درصد افزایش نسبت
به سال  ١٣٩٦داشته است.براساس این گزارش تولید سیب نیز در بازه زمانی
مورد نظر  ٢.٢میلیون تن برآورد شــده که نسبت به سال  ١٣٩٦در حدود ٧
درصد کاهش داشته است.

۷۵درصد صرفهجویی ارزی در بخش آب و برق

مدیرعامل ساتکاب گفت :متخصصان داخلی توانستند با بومی سازی برخی
قطعات از جمله دســتگاههای ســنجش اندازهگیری که در گذشته از چین و
برخی کشــورهای اروپایی وارد میشد ،حدود  ۷۵درصد صرفهجویی ارزی در
ایــن بخش را به ارمغان آورند.محمدولی عالءالدینی در گفتوگو با ایســنا ،با
بیان اینکه امسال  ۵۰کاالی استراتژیک در وزارت نیرو بومی سازی شد ،اظهار
کرد :با روشهای نوین و حضور نخبگان کشور توانستیم  ۵۰کاالی استراتژیک
در حوزه آب و برق بومی سازی کنیم که از این میزان برخی در سال ۱۳۹۸
مورد اســتفاده قرار گرفته اند ،اما در ســال  ۱۳۹۹به طور گسترده از تمامی
این  ۵۰محصول اســتفاده خواهیم کرد.وی بــا تاکید بر اینکه این محصوالت
گواهی اســتاندارد خود را کســب کردهاند ،تصریح کرد :در حال حاضر حدود
 ۵۰۰شرکت دانش بنیان در بخش آب و برق فعال هستند به طوری که ۱۶۰
شــرکت در صنعت برق و مابقی در صنعت آب فعالیت میکنند و وزارت نیرو
به واسطه ساتکاب این نقطه تماس را برقرار کرد از این ظرفیتها برای تامین
کاالهای مورد نیاز خود استفاده کند.

افزایش  200درصدی تولیدات اسنوا
به گزارش مرکز ارتباطات رســانهای گروه انتخاب ،پس از خروج برندهای
خارجی و قطع هرگونه همکاری با ایران ،برند اســنوا در بهمن و اســفند 98
تولیــد خود را برای کاهش خالء بــازار و مدیریت عرضه و تقاضای بازار لوازم
خانگی کشــور  200درصد افزایــش داده که عالوه بر محصــوالت قبلی6 ،
محصــول جدید نیز در بهمن ماه  98رونمایی و به ســبد محصوالت اســنوا
اضافه گردیده است .اســنوا به عنوان بزرگترین و پیشرفتهترین تولید کننده
لوازم خانگی ایرانی ،در حال حاضر بیش از  5000پرســنل داشته که در سال
 800 ،98نیروی جدید را جذب و برنامهریزیهایی برای جذب  1200نیروی
دیگر در ســال  99انجام داده است.همچنین طراحی دو محصول جدید دیگر
برای ضدعفونی و ویروسزدایی البســه و مواد خوراکی نیز در بخش تحقیق و
پژوهش این مجموعه آغاز شده که به زودی در خط تولید ،قرار خواهد گرفت.
بازار

افزایش نرخ دالر به  ۱۵هزار و  ۷۵۰تومان
هر دالر در صرافیهای بانکی ،روز سه شنبه با رشد  ۱۰۰تومانی قیمت نسبت
بــه دیروز به نرخ  ۱۵هزار و  ۷۵۰تومان فروخته شــد .نــرخ خرید هر دالر در
ســاعت  ۱۳امروز در تابلوی صرافیهای بانکــی  ۱۴هزار و  ۹۰۰تومان و فروش
 ۱۵هزار و  ۷۵۰تومان بود.قیمت خرید هر یورو نیز  ۱۶هزار و  ۸۰۰تومان و نرخ
فروش آن  ۱۷هزار و  ۴۵۰تومان شــد.میانگین بهای هر یورو در روز معامالتی
دوشــنبه در سامانه ســنا  ۱۷هزار و  ۷۱تومان و هر دالر  ۱۵هزار و  ۱۸۷تومان
بود .همچنین در سامانه نیما در روز معامالتی گذشته هر حواله یورو  ۱۵هزار و
 ۵۲۳تومان فروخته شد ،حواله دالر نیز  ۱۳هزار و  ۶۱۷تومان به فروش رسید.
نرخ دالر در هفتههای اخیر با جوســازی ســفته بازان ،به دلیل قرار گرفتن نام
ایران در لیســت سیاه  FATFو شیوع کرونا رو به افزایش گذاشته است.به نظر
کارشناســان ،نوســانهای اخیر قیمت دالر در هفته گذشته ،تحت تاثیر عوامل
روانی مرتبط با تصمیم  FATFو شیوع ویروس کرونا بوده است و ریشه در عوامل
واقعی اقتصادی ندارد.رییس کل بانک مرکزی درباره تحوالت اخیر بازار ارز گفت:
خالیفروشان و ســفتهبازان که از مدتها پیش با امید زیاد برای باال رفتن نرخ
ارز در بازار ،معامالتی داشتهاند ،تالش میکنند با عملیات روانی و اعالم نرخهای
باال در کانالهای خود در فضای مجازی ،معامالت فردایی خود را سودآور کنند.
همچنین در بازار طال و سکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افت
حدود  ۱۵۰هزار تومانی نسبت به روز معامالتی دوشنبه به نرخ  ۶میلیون و ۵۰
هزار تومان رســید.مهم ترین علت افت قیمت طال و ســکه در معامالت روز سه
شنبه ،کاهش قیمت اونس در بازارهای جهانی است .نرخ اونس طال دیروز بیش
از  ۳۰دالر افت کرد و به یک هزار و  ۴۷۰دالر رســید.هر قطعه ســکه تمام بهار
آزادی طرح قدیم نیز پنج میلیون و  ۹۰۰تومان فروخته شد .همچنین نیم سکه
نیز سه میلیون و  ۸۰هزار تومان ،ربع سکه یک میلیون و  ۷۵۰هزار تومان و هر
قطعه ســکه گرمی  ۹۸۰هزار تومان داد و ستد شد.هر گرم طالی خام  ۱۸عیار
 ۵۹۵هــزار تومان و هر مثقال طال نیز  ۲میلیــون و  ۵۷۸هزار تومان به فروش
رسید.سکه در هفتههای اخیر بارها از مرز  ۶میلیون تومان فراتر رفته ،اما موفق
به تثبیت جایگاه خود نشده و دوباره افت کرده است.
بورس

تاالر شیشهای با چراغ قرمز تمام کرد

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

سایه سنگین کرونا بر اقتصاد ایران

یک کارشــناس اقتصادی با اشاره به شیوع
ویــروس کرونــا در ایران و جهــان گفت :این
روزها کشور با بحران بسیار جدی روبروست و
امیدوارم با تدبیر مســئوالن ذیربط و همت و
همراهی مردم ،از این شرایط سخت با کمترین
خسارت عبور کنیم.
اسماعیل افشار در گفتوگو با ایسنا ،با بیان
اینکه همه بخشهای کشور باید با الگوبرداری
از پزشــکان و پرســتاران ،با شــناخت دقیق
وظایفشــان ،در کنار هم برای حل این بحران
که تمــام زندگی مردم ایران را تحتالشــعاع
قــرار داده ،تالش کنند ،اظهــار کرد :ماهها به
صورت مستقیم و غیرمســتقیم درگیر کرونا
و خســارتهایش خواهیم بود و درست است
کــه امروز تمام توجهها به عبور از دوران پیک
بیماری و کنترل شیوع ویروس کرونا معطوف
شده است ،اما قطعا یک مدیریت جامع و همه

جانبهنگر ،بایــد برای تمام ابعــاد این بحران
راهحل پیشبینی کند تا با کمترین آســیب از
این دوران گذر کنیم ،چرا که اقتصاد در دوران
پساکرونا با بحرانهای جدیتری روبرو خواهد
شد.
وی به بررسی شــرایط بنگاههای اقتصادی
پرداخــت و گفت :بحران کرونــا بعد از گذر از
دوران شیوعش ،آسیبهایش به بدنه اقتصادی
را نمایان میکند؛ اقتصــادی که بعد از خروج
ایاالت متحده آمریــکا از برجام و تحریمهای
نفتی ،با فشــارهای بسیاری دست و پنجه نرم
میکرد و حاال باید با رکود ناشــی از کرونا هم
مقابله کند.
این کارشــناس اقتصادی افــزود :اگر قرار
گرفتن در لیســت سیاه  FATAو پیشبینی
کســری بودجه  ۱۳۹۹هم مــورد توجه قرار
دهیم ،روزهای ســخت آینده قابل شبیهسازی

اســت ،اما با یــک مدیریت جامــع و اثرگذار،
میتوان سیاســتهای صحیحی را برای دوران
پســاکرونا اتخاذ کرد تــا از تهدیدها ،فرصت
ساخت.
افشــار در ادامه با اشــاره به ضرورت توجه
بیشتر به کسب و کارهای پلتفرمی و خروج از
کسب وکارهای سنتی ،خاطرنشان کرد :در این
میان بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط که
حدود  ۴۰درصد تولید ناخالص کشور را هم در
اختیار دارند ،در صف اول فشار اقتصادی ناشی
از کرونا قرار گرفتهاند و ممکن اســت حتی با
ورشکستگی و تعطیلی روبرو شوند.
وی ادامه داد :البته توجه شــود که بحران
اقتصادی پساکرونا فقط به بنگاههای کوچک و
متوسط ختم نمیشود ،بلکه این بحران مانند
دومینو به ســطح بنگاههای بزرگ اقتصادی،
شرکتهای پیشرو در عرصه تجارت بینالمللی
و ساختارهای اقتصاد کالن و باال دستی نظیر
نظام بانکی و مالی کشور منتقل خواهد شد.
ایــن مدیــر صنعتــی ،گفت :همــه این
شرایط ،اتخاذ سیاســتهای حمایتی از سوی
دســتگاههای حاکمیتی را ضروری میکند تا
با تدوین بستههای قانونی و مالی ،از زمینگیر
شــدن بنگاههای اقتصادی جلوگیری شــود،
این بســته حمایتی باید در شورای هماهنگی
اقتصادی سران سه قوه به تصویب برسد تا تمام
دستگاهها با سرعت ،عملیاتی کنند.
افشــار توجه به تحقــق درآمدهای بودجه
 ۱۳۹۹را یکی دیگر از موضوعات مهمی دانست
که بایــد برای آن تدبیر شــود و تصریح کرد:
بودجــه  ۱۳۹۹از این جهت مهم اســت که از
یک سو کمترین وابستگی به نفت را نسبت به
سالهای قبل دارد و از سوی دیگر برای تحقق

بودجهای ،نگاه ویــژهای به درآمدهای مالیاتی
شــده و اینجاســت که با توجه به رکود قابل
پیشبینی برای اقتصاد کشور در سال ،۱۳۹۹
سیاستهای جایگزین و عملیاتی با کمترین اثر
تورمی باید تدوین شــده و چه بسا باید اصالح
بودجهای در دســتور کار دولت و مجلس قرار
گیرد.
وی اضافه کرد :سهم مالیات در بودجه ۹۹
حدود  ۱۳درصد افزایش یافته ،ولی باید امروز
تصمیمگیری کرد که با چه مکانیزمی میتوان
این ســهم از بودجه را محقق کرد؛ سهمی که
متاثر از بحرانهای کرونایی بر اقتصاد کشــور
خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به معضل
زیان شرکتهای دولتی و ضرورت اصالح این
ساختار به خصوص در شرایط خاص اقتصادی
پرداخت و گفت :طبق آمار رسمی به طور نمونه
در ســال  ۱۳۹۶در حالی که پیشبینی شده
بود تنها  ۱۰شــرکت زیانده با  ۴۵۰۰میلیارد
تومان زیان وجود داشــته باشد ،اما در عمل به
 ۹۶شــرکت زیانده با  ۵۰هزار میلیارد تومان
زیان بر دوش اقتصاد ایران رسیدیم.
افشار با بیان اینکه پیشبینی شده در سال
 ۱۳۹۹شاهد  ۱۰۶شرکت دولتی زیانده باشیم،
اظهار کرد :در عین حال دیوان محاسبات پیش
بینی کرده از مجموع  ۳۸۱شــرکت ،بیش از
 ۲۰۰شــرکت دولتی زیانده باشند و این ارقام
تا قبل از بحران کرونا بوده و قطعا شاهد شرایط
حادتری خواهیم بود ،بنابراین با توجه به شرایط
اقتصادی کشــور و به خصوص حمله کرونا به
اقتصاد ،جراحی بزرگ در ســاختار مدیریتی
شــرکتهای دولتی ،بیش از گذشته ضرورت
مییابد و چه بســا این شرایط ،بتواند زمینه را

برای یک تصمیمگیری جسورانه بر مبنای کار
کارشناســی همهجانبه ،به منظور عبور از این
پیچ تاریخی فراهم کند.
وی در ادامه با اشــاره بــه بحران اقتصادی
ناشــی از کرونا در دنیا نیز ،تصریح کرد :کرونا
اقتصاد جهان را هم با بحــران روبرو کرده ،به
نحوی که پیشبینی میشــود رشد اقتصادی
جهان هم از  ۳به  ۲.۵درصد کاهش پیدا کند؛
در واقع این همان مقداری اســت که صندوق
بینالمللی پول آن را مســاوی با رکود جهانی
پیشبینی کرده است.
این کارشناس اقتصادی افزود :ضمن اینکه
برخی ســازمانهای اقتصادی بینالمللی هم
بحران اقتصادی ناشــی از کرونــا را با بحران
 ۲۰۰۹اروپــا مقایســه و چه بســا بدتر از آن
میدانند که همه این اطالعات و پیشبینیها
حکایتگر این است که کرونا اقتصاد دنیا را هم
به شدت گرفتار کرده است.
افشار به ضرر چند صد میلیارد دالری چین
و کاهــش  ۴۰۰میلیــارد دالری ارزش بورس
شانگهای اشاره کرد و گفت :در حالی که رشد
اقتصادی چین ،بیش از شش درصد برای سال
 ۲۰۲۰برآورد شــده بود ،اکنون حداقل به پنج
درصد کاهش پیدا کرده اســت؛ اقتصادی که
بیــش از  ۱۵درصد اقتصاد جهان را در اختیار
دارد.
وی اظهار کرد :اینکه کرونا با خود ،بحرانهای
بسیاری را چه در ایران و چه در جهان به همراه
آورده ،بر کسی پوشیده نیست ،اما هنر مدیریت
آن اســت که بتوان با برنامهریزی کارشناسی،
تصمیمگیری صحیح ،ســریع و اقدام فوری ،از
خسارتها کاست و فرصتهای جدیدی برای
حل بحرانها پدید آورد.

شــاخص کل بازار سرمایه روزی پرنوســان را پشت سر گذاشت و درحالی
که در ســاعات نخستین معامله صعودی بود و به مرز  ۵۰۷هزار واحد نزدیک
شد ،ناگهان سقوط کرد و به  ۵۰۱هزار واحد رسید و پس از آن ،مجدد کمی
صعود را تجربه کرد و در  ۵۰۳هزار واحد ایســتاد.به گزارش ایســنا ،معامالت
روز ســه شنبه بازار ســرمایه درحالی به پایان رسید که شاخص کل بورس با
 ۳۶۴۴واحد ریزش رقم  ۵۰۲هزار و  ۴۳۵واحد را ثبت کرد .شــاخص کل با
معیــار هم وزن نیز ریزشــی بود و با  ۸۸۱واحد کاهش بــه رقم  ۱۷۳هزار و
 ۷۸۶واحد رسید.معاملهگران روزگذشته  ۶۸۳هزار معامله انجام دادند که ۳۹
هزار و  ۲۷۹میلیارد ریال ارزش داشــت.از میان  ۱۴۲نماد مثبت و  ۲۰۷نماد
منفی بازار ،پتروشیمی پارس ،بانک ملت ،پاالیش نفت بندرعباس و گروه مپنا
نســبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل مخابرات ایران ،گروه
صنعتی پاکشــو و همراه اول نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را
روی بازار گذاشتند.بانکهای ملت و تجارت ،گلوکوزان ،پاالیش نفت اصفهان،
ملی صنایع مس ایران ،نیروکلر و فوالد مبارکه اصفهان نمادها پربیننده بورس
بودند.شــاخص کل فرابورس نیز با  ۵۷واحد نــزول رقم  ۶۴۹۱واحد را ثبت
کــرد .در این بازار  ۴۴۷هــزار معامله به ارزش  ۲۰هزار و  ۳۹میلیارد ریال به
ثبت رســید.به طور کلی  ۹۷نماد مثبت و  ۱۲۶نماد منفی بودند که از میان
آنها پتروشــیمی زاگرس ،صنایع مشاینهای اداری ایران ،سهامی ذوب آهن
اصفهان ،فرابورس ایران و پاالیش نفت الوان نســبت به سایر نمادها بیشترین
تاثیــر منفــی و در مقابل تولید نیروی برق دماوند و ســنگ آهن گهر زمین
نســبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را در فرابورس داشتند.همچنین
سهامی ذوبآهن اصفهان ،گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ،گروه صنایع
کاغذ پارس ،سیمان الر سبزوار ،صنایع ماشینهای اداری ایران ،س .توسعه و
عمران استان کرمان و کشت و صنعت شهداب ناب خراسان نمادهای پربیننده
فرابورس بودند.

