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کرونا تقاضای اصناف را چقدر
کاهش داده؟

شــیوع ویروس کرونا در اســفند ماه امســال توانسته
تقاضای اصناف مختلــف را بین  ۳۵تا  ۱۰۰درصد کاهش
دهد .به گزارش ایسنا ،دفتر امور اقتصادی و سیاستهای
تجــاری وزارت صنعت،معدن و تجارت (صمت) به تازگی
آثار کرونا بر کســب و کار اصناف کشــور را بررسی کرده
است .بر اســاس این گزارش بخش خدمات گردشگری و
باشگاههای ورزشــی با کاهش صد درصدی درخواستها،
فعالیتشان به صفر رسیده است.
فعالیــت تاالرهای پذیرایی ،فســت فودهــا و لبنیات
فروشهای ســنتی نیز در پی شــیوع ویــروس کرونا ۹۰
درصد کاهش داشته است .رستورانها و چلوکبابیها نیز به
ترتیب با کاهش  ۸۰و  ۷۵درصدی مشتری مواجه شدهاند.
این در حالی اســت که رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و
سلف سرویس حدود یک هفته بعد از شیوع ویروس کرونا در
ایران از کاهش  ۳۰تا  ۳۵درصدی فروش رستورانها خبر
داده بود .همچنین در این مدت تقاضای آجیل و خشــکبار
و شیرینی و شــکالت هم به ترتیب  ۸۰و  ۷۰درصد کمتر
شــده است .در این میان به نظر میرسد آرایشگاهها نیز در
کنار اصناف رســتورانی ،جزو مشاغلی هستند که بیشترین
آسیب را دیدند ،بهطوریکه فعالیتهای آرایشگاههای زنانه
 ۸۵درصد کاهش داشته و فعالیتهای آرایشگاههای مردانه
نیز نصف شده است.
فعالیت فروشــندگان پوشــاک و کیف و کفش هم که
عموما در ماه پایانی ســال بیشــترین فروش را داشتند به
ترتیــب با کاهش  ۷۰و  ۵۰درصدی مواجه شــده اســت.
فعالیــت خیاطــان هم در ایــن مدت تقریبا نصف شــده
اســت .عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و
فروشندگان پوشــاک تهران نیز هجدهم اسفند ماه از افت
 ۹۰درصدی فروش پوشــاک بعد از شــیوع ویروس کرونا
نسبت به بهمن ماه امســال خبر داده بود و پیشنهاد کرده
بود که دولت پایان سال مالی را به جای اسفند ،اردیبهشت
در نظر بگیرد و برای پرداخت حقوق کارکنان کمکهزینه
کوتاهمدت پرداخت کند.
در این میان با وجود اینکه در سالهای اخیر فروشندگان
لوازم خانگی بارها از خلوت بودن بازار خود به دلیل افزایش
قیمتها و کم شدن قدرت خرید مردم گالیه داشتند ،کرونا
باز هم توانسته فروش آنها را  ۷۰درصد کمتر از قبل کند.
فعالیت بخشهای مبلمان و دکوراسیون منزل نیز با کاهش
 ۶۰درصدی مواجه شده و مشــتریان کابینت تقریبا نصف
شــدهاند .گل و گیاه فروشــان هم که جزو اصنافی هستند
که شب عید فروش خوبی دارند ،حاال فعالیتشان به دلیل
شــیوع ویروس کرونا  ۶۰درصد کاهش داشته است و حتی
روز پدر هم که نوزدهم اســفند ماه بود نتوانست کمکی به
این صنف کند.
بخشهــای خدماتی ماننــد تعمیرات و تاسیســات و
همچنین خشکشــوییها نیز در پی شیوع ویروس کرونا با
کاهش  ۵۰و  ۴۵درصدی مشتری مواجه شدند.
در این میان کمترین آســیب مربوط به بخش تاکسی
ســرویس بوده کــه در این مدت تقاضا بــرای آنها فقط
 ۳۵درصد کاهش داشته است.
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سایه سنگین کرونا بر اقتصاد ایران
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به شیوع ویروس
کرونــا در ایــران و جهان گفت :این روزها کشــور با
بحرانی بســیار جدی روبروســت و امیدوارم با تدبیر
مســئوالن ذیربط و همت و همراهــی مردم ،از این
شرایط سخت با کمترین خسارت عبور کنیم.
اسماعیل افشار در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه
همه بخشهای کشــور باید با الگوبرداری از پزشکان
و پرستاران ،با شناخت دقیق وظایفشان ،در کنار هم
برای حل ایــن بحران که تمام زندگــی مردم ایران
را تحتالشــعاع قرار داده ،تالش کننــد ،اظهار کرد:
ماهها به صورت مســتقیم و غیرمستقیم درگیر کرونا

افشــار در ادامه با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به
کســب و کارهای پلتفرمی و خروج از کسب وکارهای
ســنتی ،خاطرنشــان کرد :در این میــان بنگاههای
اقتصادی کوچک و متوسط که حدود  ۴۰درصد تولید
ناخالص کشــور را هم در اختیــار دارند ،در صف اول
فشــار اقتصادی ناشی از کرونا قرار گرفتهاند و ممکن
است حتی با ورشکستگی و تعطیلی روبرو شوند.
وی ادامه داد :البته توجه شود که بحران اقتصادی
پســاکرونا فقط به بنگاههای کوچک و متوســط ختم
نمیشــود ،بلکه ایــن بحران مانند دومینو به ســطح
بنگاههای بزرگ اقتصادی ،شــرکتهای پیشــرو در

و خسارتهایش خواهیم بود و درست است که امروز
تمــام توجهها به عبور از دوران پیک بیماری و کنترل
شیوع ویروس کرونا معطوف شده است ،اما قطعا یک
مدیریت جامع و همــه جانبهنگر ،باید برای تمام ابعاد
این بحران راهحل پیشبینی کند تا با کمترین آســیب
از این دوران گــذر کنیم ،چرا که اقتصــاد در دوران
پساکرونا با بحرانهای جدیتری روبرو خواهد شد.
وی به بررسی شرایط بنگاههای اقتصادی پرداخت
و گفت :بحران کرونا بعد از گذر از دوران شــیوعش،
آســیبهایش به بدنــه اقتصادی را نمایــان میکند؛
اقتصــادی که بعد از خروج ایــاالت متحده آمریکا از
برجام و تحریمهای نفتی ،با فشارهای بسیاری دست
و پنجه نرم میکرد و حاال باید با رکود ناشــی از کرونا
هم مقابله کند.
این کارشــناس اقتصادی افزود :اگــر قرار گرفتن
در لیست ســیاه  FATAو پیشبینی کسری بودجه
 ۱۳۹۹را هم مورد توجه قرار دهیم ،روزهای ســخت
آینده قابل شبیهسازی است ،اما با یک مدیریت جامع
و اثرگــذار ،میتوان سیاســتهای صحیحی را برای
دوران پســاکرونا اتخاذ کرد تــا از تهدیدها ،فرصت
ساخت.

عرصه تجارت بینالمللی و ساختارهای اقتصاد کالن
و باال دســتی نظیر نظام بانکی و مالی کشــور منتقل
خواهد شد .این مدیر صنعتی ،گفت :همه این شرایط،
اتخاذ سیاســتهای حمایتی از ســوی دستگاههای
حاکمیتــی را ضروری میکند تا با تدوین بســتههای
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 ،آن را عملیاتی کنند.
افشــار توجه به تحقق درآمدهای بودجه  ۱۳۹۹را
یکی دیگر از موضوعات مهمی دانســت که باید برای
آن تدبیر شــود و تصریح کرد :بودجــه  ۱۳۹۹از این
جهت مهم اســت که از یک سو کمترین وابستگی به
نفت را نســبت به سالهای قبل دارد و از سوی دیگر
برای تحقــق بودجهای ،نگاه ویــژهای به درآمدهای
مالیاتی شــده و اینجاســت که با توجه به رکود قابل
پیشبینــی بــرای اقتصاد کشــور در ســال ،۱۳۹۹
سیاستهای جایگزین و عملیاتی با کمترین اثر تورمی
باید تدوین شــده و چه بســا باید اصالح بودجهای در
دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
وی اضافه کرد :ســهم مالیات در بودجه  ۹۹حدود

آخرین خبر از پرداختیهای دولت بابت کرونا

ظرف روزهای گذشــته و با شــیوع ویروس کرونا در کنار تامین مالی بسته حمایتی سهگانه ،تاکنون حدود ۳۶۱۰
میلیارد تومان به وزارت بهداشت بابت تأمین هزینهها پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا ،با شیوع ویروس کرونا تأمین هزینههای مربوطه به ویژه در حوزه بهداشت و درمان موضوعی بود
که به طور خاص تامین آن متوجه دولت است و ظاهرا هنوز منبع دیگری تعریف نشده است؛ هر چند که بحثهایی
در رابطه با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز مطرح بود اما تاکنون به صورت رسمی پیشنهادی از سوی دولت
مطرح نشده است .اما در مدت اخیر دو گروه پرداختی در دستور کار دولت بوده است که پرداخت به وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و همچنین هزینههایی که برای کمکهای حمایتی در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که آخرین وضعیت پرداختها نشان میدهد که تاکنون  ۳۶۱۰میلیارد تومان از سوی دولت به
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی اختصاص پیدا کرده تا برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اختصاص
پیدا کند .این منبع  ۳۶۱۰میلیارد تومانی در چند بخش هزینه شــده که  ۵۳۰میلیارد تومان به ســتاد ملی کرونا۴۰۰ ،
میلیارد به دانشــگاه علوم پزشکی تهران ۴۸۰ ،میلیارد به سایر دانشگاههای علوم پزشکی ۲۰۰ ،میلیارد برای پرداخت
پاداش ویژه به کادر درمان ۳۰۰ ،میلیارد بابت مطالبات شــرکتهای پیمانکار طرف قرارداد دانشــگاهها ۱۰۰ ،میلیارد
تومان به اورژانس برای خرید آمبوالنس ۱۶۰۰ ،میلیارد تومان برای پرداخت به بیمه ســامت جهت تسویه مطالبات
اختصاص پیدا کرده است.
در کنار منابعی که بابت درمان به وزارت بهداشــت پرداخت شــده دولت بســته حمایتی در نظر گرفت که در آن
از ســه محل بتواند تا حدودی افرادی که معیشت آنها بیشــتر در معرض آسیب های ناشی از کرونا بود جبران شود؛
به طوری که پرداخت وامهای یک تا دو میلیون تومانی با ســود چهار درصد به حدود چهار میلیون نفر ،پرداخت ۲۰۰
تا  ۶۰۰هزار تومان به حدود سه میلیون نفر و همچنین تعویق وامهای مربوط به مشاغلی که در جریان ویروس کرونا
دچار آسیب شده بودند ،در این بسته قرار دارد .البته تاکنون مجموعه هزینهای که دولت بابت بسته حمایتی سهگانه
خود در نظر گرفته اعالم نشده است.

کرونا معادالت بازار موبایل را به هم ریخت

اگر چه بازار موبایل در ماههای اخیر هم رونق چندانی نداشــت و چشــم امید فروشندگان به روزهای پایانی سال
بود ،با ورود کرونا به کشور تمامی معادالت به هم ریخت و اکنون تقاضا برای این کاال که به نظر میرسد در اولویت
خرید مردم نیست ،شدیدا کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا ،شیوع کرونا در جهان تبعات زیادی داشته و تاثیرات آن بر دنیای فناوری هم چشمگیر بوده است.
تولیدکنندگان گوشــی در بسیاری از کشورها با سلسله تعطیلی مواجه شدند و این موضوع ساخت گوشی و قطعات را
با مشــکل مواجه کرد .همچنین در گزارشها برآورد شده است که فروش جهانی گوشیهای هوشمند در سال جاری
میالدی بهعلت ادامه شیوع ویروس کرونا کاهش کمسابقهای را تجربه خواهد کرد.
از طرفی در حالی که طبق تجربه سالهای گذشته معموال در ماه پایانی و روزهای آخر سال با رشد فروش گوشی
مواجه بودیم ،امســال رویه تغییر کرده و بازار رونق خود را از دســت داده اســت ،این موضوع از یک طرف ناشی از
تعطیلی بســیاری از فروشگاههاســت که این روزها به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا تصمیم به این کار گرفتهاند و از
طرف دیگر بازار هم با کاهش شدید تقاضا مواجه است و به نظر میرسد گوشی که در اولویت خرید مردم در شرایط
بحرانی نیست ،فعال از سبد خرید خارج شده است .در این راستا افشار فروتن -رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه،
ســیمکارت و لوازم جانبی -در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :در طول چند ماه اخیر روند خوبی را در بازار موبایل شاهد
نبودیم .فعاالن صنفی تماما در انتظار یکی دو ماه پایان سال بودند و امید این بود که طبق تجربهای که حاکم بوده در
پایان سال مانند سالهای گذشته ،بازار از رونق بهتر و بیشتری برخوردار باشد و ضربات و ضررهایی که فعاالن صنفی
داشتند جبران شود اما روزهای آخر سال متاثر از شرایط حاکم بر جامعه از نظر ویروس کرونا ،وضعیت خوبی نداشت.
وی خاطرنشــان کرد :بنابراین نه تنها در چهار پنج ماه گذشته کسبوکارها رونقی نداشت و مباحثی مانند افزایش
نرخ بنزین و ارز که سلســلهوار اتفاق افتاد ،بهصورت مســتقیم بر بازار تاثیرگذار بود ،بلکه متاسفانه در روزهای پایانی
سال هم این شرایط به بازار حاکم شد و تاثیر خودش را چنان گذاشت که واحدهای صنفی هم از جهت اعالم قرنطینه
و هم از این جهت که هزینههایشــان از درآمدشان بیشتر بود ،به این نتیجه رسیدند که تعطیل کردن بازار عاقالنه تر
و مقرونبهصرفهتر است .رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه ،سیمکارت و لوازم جانبی با اشاره به کاهش تقاضا در
بازار موبایل بیان کرد :در این ماهها شاهد کاهش توان خرید متقاضیان بودیم .درواقع شرایط بهگونهای بود که کاربر
و متقاضی به تصور اینکه نرخ ارز روند کاهشــی پیدا کند و کاال قیمتش پایین بیاید و گوشی ارزان تر شود ،در انتظار
شرایط ثبات کاال بود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و شرایط بدتر شد.
فروتن درباره پیشبینی بازار موبایل در ســال جدید نیز اظهار کرد :گوشــی موبایل شاید جزو آن دسته از اقالمی
باشــد که عموم مردم با آن در ارتباط هســتند ،اما با توجه به شــرایطی که وجود دارد به نظر میرسد حتی با عبور از
این مرحله و گذشتن از کرونا و وارد شدن به روند مثبت هم گوشی همچنان در اولویت مردم نیست .در واقع گوشی
در اولویت کاالهای مورد نیاز نیســت که بازارش ســریعا رونق بگیرد و مقداری زمان میبرد تا فعاالن صنفی بتوانند
از تاثیرات منفی که بر بازار حوزه تلفن همراه گذاشــته شــده ،عبور کنند و شاید خروج تعداد زیادی از اعضای صنف
را هم شاهد باشیم.

4
 ۷۵درصد صرفهجویی ارزی در بخش آب و برق

 ۱۳درصد افزایش یافته ،ولی باید امروز تصمیمگیری
کرد که با چه مکانیزمی میتوان این سهم از بودجه را
محقق کرد؛ سهمی که متاثر از بحرانهای کرونایی بر
اقتصاد کشور خواهد بود.
این کارشــناس اقتصادی در ادامه به معضل زیان
شــرکتهای دولتی و ضرورت اصالح این ســاختار
به خصوص در شــرایط خاص اقتصــادی پرداخت و
گفت :طبق آمار رســمی به طور نمونه در سال ۱۳۹۶
در حالی که پیشبینی شده بود تنها  ۱۰شرکت زیانده
با  ۴۵۰۰میلیارد تومان زیان وجود داشــته باشد ،اما در
عمل به  ۹۶شرکت زیانده با  ۵۰هزار میلیارد تومان
زیان بر دوش اقتصاد ایران رسیدیم.
افشــار با بیان اینکه پیشبینی شده در سال ۱۳۹۹
شاهد  ۱۰۶شــرکت دولتی زیانده باشیم ،اظهار کرد:
در عین حال دیوان محاســبات پیــش بینی کرده از
مجموع  ۳۸۱شــرکت ،بیش از  ۲۰۰شــرکت دولتی
زیانده باشــند و این ارقام تا قبل از بحران کرونا بوده
و قطعا شــاهد شــرایط حادتری خواهیم بود ،بنابراین
بــا توجه به شــرایط اقتصادی کشــور و به خصوص
حملــه کرونا به اقتصــاد ،جراحی بزرگ در ســاختار
مدیریتی شرکتهای دولتی ،بیش از گذشته ضرورت
مییابد و چه بســا این شــرایط ،بتواند زمینه را برای
یک تصمیمگیری جســورانه بر مبنای کار کارشناسی
همهجانبه ،به منظــور عبور از این پیچ تاریخی فراهم
کند .وی در ادامه با اشــاره به بحران اقتصادی ناشی
از کرونــا در دنیا نیز ،تصریح کرد :کرونا اقتصاد جهان
را هم با بحران روبــرو کرده ،به نحوی که پیشبینی
میشود رشــد اقتصادی جهان هم از  ۳به  2/5درصد
کاهش پیدا کند؛ در واقع این همان مقداری است که
صندوق بینالمللی پول آن را مســاوی با رکود جهانی
پیشبینی کرده است.
این کارشناس اقتصادی افزود :ضمن اینکه برخی
سازمانهای اقتصادی بینالمللی هم بحران اقتصادی
ناشــی از کرونا را با بحران  ۲۰۰۹اروپا مقایسه و چه
بســا بدتــر از آن میدانند که همه ایــن اطالعات و
پیشبینیها حکایتگر این است که کرونا اقتصاد دنیا
را هم به شدت گرفتار کرده است.
افشــار به ضــرر چند صد میلیــارد دالری چین و
کاهش  ۴۰۰میلیارد دالری ارزش بورس شــانگهای
اشــاره کرد و گفت :در حالی که رشد اقتصادی چین،
بیش از شش درصد برای سال  ۲۰۲۰برآورد شده بود،
اکنون حداقل به پنج درصد کاهش پیدا کرده اســت؛
اقتصــادی که بیش از  ۱۵درصــد اقتصاد جهان را در
اختیار دارد.
وی اظهــار کرد :اینکه کرونا بــا خود ،بحرانهای
بســیاری را چــه در ایران و چه در جهــان به همراه
آورده ،بر کســی پوشیده نیســت ،اما هنر مدیریت آن
است که بتوان با برنامهریزی کارشناسی ،تصمیمگیری

مدیرعامل ساتکاب گفت :متخصصان داخلی توانستند با بومی سازی برخی قطعات از جمله دستگاههای
ســنجش اندازهگیری که در گذشــته از چین و برخی کشــورهای اروپایی وارد میشــد ،حدود  ۷۵درصد
صرفهجویی ارزی در این 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 ســازی کنیم که از این میزان برخی در سال  ۱۳۹۸مورد استفاده قرار گرفته اند ،اما
در سال  ۱۳۹۹به طور گسترده از تمامی این  ۵۰محصول استفاده خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه این محصوالت گواهی استاندارد خود را کسب کردهاند ،تصریح کرد :در حال حاضر
حدود  ۵۰۰شرکت دانش بنیان در بخش آب و برق فعال هستند به طوری که  ۱۶۰شرکت در صنعت برق
و مابقی در صنعت آب فعالیت میکنند و وزارت نیرو به واســطه ساتکاب این نقطه تماس را برقرار کرد از
این ظرفیتها برای تامین کاالهای مورد نیاز خود استفاده کند.
مدیرعامل ســاتکاب با اشاره به کاهش قیمت محصوالت داخلی در برخی بخشهای صنعت آب و برق
گفت ۵۰۰ :هزار حلقه چاه در کشــور وجود دارد که تجهیزات مربوط به اندازه گیری همین موارد با همت
و تولید متخصصان داخلی از  ۲۵میلیون تومان به  ۵میلیون تومان کاهش یافت .همچنین هوشــمند سازی
کنتورهای برق حدود  ۷۰هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور داشت که از طریق بومی سازی این میزان
به  ۳۰هزار میلیارد تومان تقلیل یافت.
عالءالدینی با اشــاره به افزایش توان فنی مهندسی کشور در حوزه آب و برق اظهارکرد :در حوزه تربیت
نیروی متخصص در ردههای سوم تا پنجم جهانی قرار داریم و استفاده از همین توان مهندسی موجب شده
تا خالقیتهای جدیدی وارد این عرصه شــوند و محصوالت ایرانی در این دو حوزه توان رقابت در عرصه
بین المللی را داشته باشند.
مدیرعامل ســاتکاب با تاکید بر اینکه اقتصاد دنیا در حال متحول شــدن است ،گفت :براساس ارزیابی
صورت گرفته اقتصاد دانشبنیانها در آینده حرف نخســت را خواهد زد؛ از این رو وزارت نیرو برای اینکه
از این بخش عقب نیفتد حمایت از شــرکتهای دانشبنیان را توسط مجموعه ساتکاب در دستور کار قرار
داده است.

افت  ۲۴درصدی بازار مسکن از ترس کرونا

اسفندماه امسال همزمان با شیوع ویروس کرونا معامالت مسکن در تهران و کل کشور به ترتیب  ۲۴و
 ۲۱درصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرد و این در حالی است که سال گذشته همین موقع معامالت در
کشور نسبت به بهمن همان سال دو برابر شده بود.
به گزارش ایســنا ،شــیوع ویروس کرونا رونق شب عید بازار مسکن را خراب کرد؛ به طوری که مطابق
آمار ،از یکم تا بیست و ششم اسفند ماه  ۱۳۹۸در شهر تهران  ۱۱هزار و  ۶۵۳قرارداد خرید و فروش به امضا
رسیده که نسبت به ماه قبل  ۲۴درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۲۳درصد کاهش نشان میدهد.
در کل کشــور نیز طی  ۲۶روز ابتدای اســفند ماه  ۱۳۹۸بالغ بر  ۵۰هزار و  ۸۰۳قرارداد خرید و فروش
ملک منعقد شــده که نســبت به همین مدت در بهمن امسال و اسفند پارســال به ترتیب  ۲۱و  ۲۷درصد
کمتر شده است.
در شرایطی که بازار در بخش خرید و فروش دچار کاهش تعداد معامالت شده ،افت بازار اجاره شدیدتر
بوده است .در شهر تهران طی  ۲۶روز ابتدای اسفند ماه  ۷۳۳۷اجاره نامه به امضا رسیده که نسبت به بهمن
امسال  ۳۷درصد و نسبت به اسفند پارسال  ۳۲درصد کاهش نشان میدهد.
در کل کشــور نیز از یکم تا بیســت و ششم اســفند ماه  ۱۳۹۸بالغ بر  ۲۵هزار و  ۳قرارداد اجاره منعقد
شده که از کاهش  ۴۱درصد و  ۳۰درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.
افت فشار بازار مسکن متاثر از شیوع ویروس کووید  ۱۹در شرایطی رخ داده که از آذر ماه روند معامالت
صعودی بود و پیش بینی می شد در اسفندماه به باالترین حد خود در سال  ۱۳۹۸برسد .کما این که اسفند
 ۱۳۹۷معامالت ملک نســبت به بهمن همان ســال در تهران  ۴۰درصد و در کل کشور  ۹۴درصد افزایش
یافته بود .کاهش  ۲۴درصدی معامالت امالک در تهران شــاید افت چندان زیادی برای یک ماه محسوب
نشود اما با توجه به افزایش نرخ ارز که با رشد بیش از  ۱۰۰درصدی خرید و فروش ها بخصوص از جانب
سفته بازان در بازار مسکن همراه شده بود فعاالن بازار ملک انتظار شب عید پررونقی را داشتند.
البته واســطههای ملکی عنوان میکنند در بخش امالک مسکونی خالی در مناطق شمالی تهران افت
معامالت کمتر بوده و اسفند ماه ،نبض بازار در دست نوسان گیران و سفته بازان بوده است.

مدیرعامل شرکت راهآهن اعالم کرد

باال بودن حجم لغو بلیت قطار
فعال سفر نروید

مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران از باال بودن
حجم کنسلی بلیت قطار و ســفرهای ریلی مردم طی هفتههای
گذشــته خبر داد و گفت :گرچــه این اتفاق نشــان میدهد که
مردم توصیهها را جدی گرفتهاند و ســفرهای غیرضروریشان را
حذف کردند اما از همه شــهروندان میخواهیم فعال از سفرهای
غیرضرورشــان جلوگیری کنند تا به ســامت از مشــکل شیوع
ویروس کرونا هم عبور کنیم.
به گزارش ایســنا ،در پی شــیوع ویروس کرونا در کشــور و
افزایش آمار مبتالیان و جانباختگان ،بسیاری از مسئوالن وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی ،راه و شهرســازی و دیگر
دولتمــردان تأکید کردند که مــردم حتیالمقدور در خانه بمانند و
از هر گونه سفرهای غیرضرورشان جلوگیری کنند.
سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت
راهآهن جمهوری اسالمی ایران نیز در این باره اظهار کرد :از همه
مردم میخواهیم که از هر گونه سفرهای غیرضرورشان خودداری
کنند تا به ســامت از مشکل شــیوع ویروس کرونا عبور کنیم و
به ســامت جامعه و کادر درمانی مجرب و باغیرت کشــورمان
کمک کنیم.
وی افزود :از ابتدای اســفندماه تاکنون حجم بسیار باالیی از
بلیت قطار از سوی مردم کنسل شده است که این نشان میدهد
مردم به توصیههای پزشــکی و بهداشتی توجه کرده و سفرهای
خود را حتیالمقدور لغو کردند اما با توجه به قرار داشتن در آستانه
سال نو از همه مردم مجددا میخواهیم که سفرهای نوروزی خود
را لغو و به سالمت خود ،خانواده و جامعهشان بیشتر توجه کنند.
رسولی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مصوبهای از سوی
ســتاد مقابله با کرونا برای ممنوعیت یا محدودیت سفرهای ریلی
ابالغ شده است ،گفت :شــرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران
مانند دیگر دستگاههای متولی در کشور همه مصوبات ستاد مقابله
با کرونا را الزماالجرا میداند اما تاکنون هیچ مصوبهای در زمینه
ممنوعیت یا محدودیتهای ســفرهای ریلی نداشتهایم .البته در
جاهایی که تقاضا برای سفرهای ریلی حذف شده آن سفر نیز لغو

شده است و در مسیرهایی که سفرهای ریلی کمابیش برقرار است
همه پروتکلهای بهداشتی و الزامات ابالغ شده اجرایی میشود.
مدیرعامل شــرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران ادامه داد:
همه معاینات غربالگری مســافران ،تبســنجی آنها و بررسی
وضعیت عالیم احتمالی در ایســتگاههای راهآهــن به دقت و با
هماهنگی کامل کادر درمانی انجام میشود.
وی همچنین در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه شرکتهای
ریلی در پی لغو و کنســلی بلیت قطار از سوی مردم ضرر و زیان
بسیار زیادی متحمل شدند و آیا ســتاد مقابله با کرونا تمهیداتی
برای جبران این مســئله اندیشــیده اســت یا خیــر ،اعالم کرد:
قطعا در ســتاد مقابله بــا کرونا به بخش حمــل و نقل که یکی
از آســیبپذیرترین بخشهای در این زمینــه بود و در ایامی که
ویروس کرونا شیوع پیدا کرد تقریبا بیشترین ضرر را متحمل شد،
تمهیداتی میاندیشــد اما در حال حاضر اولویت اول و مهم حفظ
سالمت جامعه است.
به گزارش ایســنا ،روز گذشــته محمد اســامی وزیر راه و
شهرسازی از کاهش  ۷۰درصدی ســفرهای مردم در حوزههای
مختلف هوایی ،جادهای و ریلی خبر داد و گفت :بیش از  ۳۰۰هزار
بلیت قطار تاکنون کنسل شده است.

کدام نمادهای بورسی متوقف شدهاند؟
آخرین آمار از نمادهای متوقف بورس
تا  ۲۶اســفندماه حاکی از آن اســت که
 ۲۲نماد در این فهرســت قــرار گرفتهاند
که به دالیــل مختلفــی از جمله تعلیق
نماد معامالتی ،جلســه هیــات مدیره در
خصوص تغییر ســرمایه ،برگزاری مجمع
عمومی فــوق العاده درخصــوص تغییر
سرمایه ،افشای اطالعات با اهمیت گروه
الف ،افشای اطالعات با اهمیت گروه ب،
بررسی بیشتر معامالت و برگزاری مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده (انتخاب
اعضا) متوقف شدهاند.
به گزارش ایســنا ،از میــان  ۲۲نماد،

هشت نماد به دلیل تعلیق نماد معامالتی
متوقف شــدهاند که شــامل کنتورسازی
ایــران (آکنتور) ،دارویی لقمــان (دلقما)،
لبنیــات پــاک (غپاک) ،دشــت مرغاب
(غدشت) ،مارگارین (غمارگ) ،پارس خزر
(لخزر) ،گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(وامید) و بانک انصار (وانصار) می شود.
جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر
ســرمایه باعــث توقف نمادهــای گروه
صنعتی پاکشو (پاکشو) و کشت و صنعت
چین چین (غچین) شــده اســت .سایپا
(خساپا) ،گسترش ســرمایه گذاری ایران
خودرو (خگســتر) ،ایران خودرو (خودرو)،

معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) و بانک
پارسیان (وپارس) به دلیل برگزاری مجمع
عمومی فــوق العاده (درخصــوص تغییر
سرمایه) متوقف شده اند.
افشــای اطالعــات با اهمیــت گروه
الف باعــث توقف نمادهای داروســازی
جابرابن حیان (دجابر) ،نیروکلر (شــکلر)،
کاشــی و ســرامیک حافــظ (کحافظ) و
افشــای اطالعــات با اهمیــت گروه ب
باعث توقف نماد سبحان دارو (دسبحان)
شــده اند .همچنین نماد نــوش مازندران
(غنوش) به دلیل بررسی بیشتر معامالت
متوقف شده است.
از این میــان برگزاری مجمع عمومی
فوق العاده (انتخــاب اعضا) باعث توقف
نمادهای بیمه ما (ما) و بیمه ملت (ملت)
شده است.

سقوط  ۹۰درصدی پروازهای لوفتهانزا
در جهان

شــرکت هواپیمایی لوفتهانزا در آلمان از کاهش  ۹۰درصدی حجم و ظرفیت
پروازهای خود خبر داده است.
به گزارش ایســنا ،شرکت هواپیمایی لوفتهانزای آلمان با انتشار بیانیه ای جدید
اعالم کرده است که تحت تاثیر گسترده ویروس کرونا ،از سهشنبه  ۱۷مارس سال
جاری میــادی ۹۰ ،درصد از پروازهای خود را بــه مقاصد بین المللی مختلف در
سراســر جهان کاهش می دهد و تنها  ۲۰درصد از ظرفیت پروازهای کوتاه برد در
میان کشورهای اروپایی خود را ادامه خواهد داد.
بر اساس گزارش رویترز ،این ایرالین همچنین از تداوم فعالیت پروازهای باری
خود طبق روال عادی و همیشگی خبر داده است.
همزمان با شــیوع گسترده ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان بسیاری
از ایرالینها به منظور جلوگیری از انتشــار بیشــتر این ویروس و همچنین حفظ
ســامت و بهداشــت جامعه ،پروازهای خود به مناطق گســتردهای از جهان که
هم اکنــون با کرونا به شــدت درگیرنــد ،را تا اطالع ثانوی لغو کــرده و به حالت
تعلیق درآورده اند .همین لغو پروازها موجب شــده که شرکتهای هواپیمایی ضرر
و زیان های مالی گســتردهای را متحمل شوند و بسیاری از خطوط هوایی پرتردد
و درآمدزایی آنها به حالت غیرفعال تغییر حالت دهد .بســیاری از هواپیماها نیز هم
اکنون در فرودگاه های بزرگ و پر تردد جهان زمین گیر شده اند.

نوبخت:

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

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از تعویق سه ماهه حق بیمه تأمیناجتماعی
ســهم کارفرمایان خبر داد و همچنین اعالم کرد که پرداخت هزینه قبوض آب و
برق کســبوکارهایی که پیشبینی میشود تا سه ماه آینده با رکود مواجه خواهند
بود ،به تعویق خواهد افتاد.
به گزارش ایســنا ،محمدباقر نوبخت  -معاون رییسجمهور  -گفت :پیشبینی
میکنیم که بین پنج تا شش میلیارد تومان از درآمدهای سازمان تأمیناجتماعی در
این بخش کاهش پیدا کند و دولت با پرداخت بخشی از بدهیهای خود به سازمان
تأمیناجتماعی تالش میکند که این کمبود را تاحدی جبران کند.
وی با تأکید مجدد بر این نکته که دولت در این شرایط حساس با همه توان در
کنار ملت خواهد ایســتاد ،افزود :پرداخت هزینه قبوض آب و برق کسبوکارهایی
که پیشبینی میشــود تا سه ماه آینده با رکود مواجه خواهند بود ،به تعویق خواهد
افتاد .نوبخت با اشــاره به اینکه در دومین ســال تحریمهای ظالمانه آمریکا قرار
داریم،گفت :دولت ســاالنه  ۲۴هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت میکند و اجازه
نداده که حتی یک ماه حقوق کارکنان و کارمندان به تعویق بیفتد.
وی تصریح کرد :ســران آمریکا بهرغم عوامفریبی در این شرایط سخت 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 تشریح شود.
وی در مورد بخشــودگی مالیاتی گفت :مالیات از محل درآمد اســت و بهطور
طبیعی تا درآمدی نباشــد مالیاتی هم پرداخت نخواهد شــد ،اما باید به این نکته
توجه هم داشته باشــیم که نمیتوانیم مالیاتهای گذشته را مورد بخشودگی قرار
دهیم ،چون یکی از محلهای تأمین منابع دولت ،مالیات است.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر اینکه دولت با همه مشکالت
ســرپا ایستاده است ،گفت :دولت در مقابله با کرونا فعاالنه حضور دارد و تحریمها
و کرونا را شکســت خواهیم داد .به گفته وی ،برای کارگران مغازهها و افرادی که
مشــغول به دستفروشــی بودند که در زمان حاضر شغل خود را از دست دادهاند،
از یک تا دو میلیون تومان بهصورت قرضالحســنه به حســاب آنان واریز خواهد
شــد و با یک تنفس سه ماهه و به شکل اقســاط  ۲۴ماهه و با سود چهار درصد
پرداخت میشود.

