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جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی
قیمت بازار)تومان( قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف

39/800/00061/000/000 پراید 1111
37/381/00059/700/000 پراید 2131
-40/330/000 پراید 3151
-155/000/000 چانگان4
43/460/00066/000/000 تیبا صندوق دار5
55/960/00073/000/000 ساینا دنده ای6
63/158/00095/000/000 پژو 7405
8SLX 67/998/000 پژو-

-65/578/000 پژو 405 دوگانه سوز9
78/338/000115/000/000 پژو پارس10
-- پژو پارس TU5 کالس 1113
67/283/00096/000/000 پژو 206 تیپ 122
83/690/000114/000/000 پژو 206 تیپ 135
80/303/000115/000/000 پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66/980/00097/000/000 سمند ال ایکس
16EF7 69/773/000 سمند-
17EF7 سمند دوگانه سوز --
83/623/000138/000/000 دنا18
190/000/000- تندر پالس دنده19
-96/730/000 پژو 207 دنده ای20
-273/000/000 مزدا213
22H30  --
-- استپ وی23
--   207 اتوماتیک24
-114/994/000 پژو252008
67/203/00095/000/000 رانا26

قیمت بازارنوع سکه
6/034/000سکه تمام طرح جدید
5/907/000سکه تمام طرح قدیم

3/053/000نیم سکه
1/753/000ربع سکه
982/000گرمی

601/900هر گرم طالی 18 عیار
نوع ارز

15/755دالر
17/457یورو
20/542پوند

2/587لیر ترکیه
4/426درهم امارات
13/7دینار عراق

در حالی که مردم طبق بخشــنامه وزیر راه و شهرسازی 
به دنبال کنســلی بلیت ســفرهای نوروز خود هستند اما 
بررســی های میدانی حاکی از بروز برخی مشکالت در این 

حوزه دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، پس از شــیوع ویروس کرونا و در 
پنجم اســفند ماه جاری وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: مسافران 

می توانند بلیت های خود را بدون جریمه کنسل کنند. 
بنابراین گزارش، در این مدل 10 درصد مبلغ جریمه توسط دولت 
به شــرکت های هواپیمایی و ریلی پرداخت می شود.  البته مسافران 
توجه کنند که باید حداکثر 12 تا 24 ســاعت قبل از ســاعت درج 

شده در بلیت نسبت به کنسلی بلیت اقدام کنند. 
در روزهای ابتدایی کنســلی بلیت مســافران از نظر اســترداد 
بلیت و دریافت وجه مشــکل چندانی نداشتند اما با افزایش حجم 
تقاضای کنسلی بلیت هواپیما اغلب آژانس ها و همچنین شرکت های 
هواپیمایی با کمبود نقدینگی مواجه شــدند و از ســوی دیگر نبود 
هماهنگی بین شرکت های هواپیمایی و آژانس ها و همچنین وجود 
نواقصی در پرداخت پول موجب بروز مشکالتی شد که مردم را نیز 

سرگردان کرد.
در همیــن زمینه، دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی درباره 
وضعیت کنســلی بلیت ها اظهارداشت: حجم اســترداد بلیت های 
پروازها این روزها بســیار زیاد است و شرکت های هواپیمایی دچار 
کمبود نقدینگی هستند و به همین دلیل ممکن است در پرداخت 
پول مســافران با مشکالتی مواجه باشند. البته برخی از شرکت های 
هواپیمایی توانسته اند از مسافران خود مهلت بگیرند تا در موعد مقرر 

پول بلیت را به آنها برگردانند.
مقصود اســعدی ســامانی ادامه داد: شــرایط امــروز به خاطر 
بیماری کرونا ویژه و خاص اســت و همه شــرکت های هواپیمایی، 
هتل ها، تورها و آژانس ها دچار مشــکل مالی شده اند. در این راستا 
مــردم باید با درک متقابل یکدیگر را یاری کنند تا این بحران رفع 
شود. تاکنون درصد باالیی از پول مسافران پرداخت شده و برخی از 
شرکت های هواپیمایی هم پول مسافران را با تأخیرخواهند پرداخت. 
وی افــزود: پیش بینی ها حاکی از آن اســت که شــرکت های 
هواپیمایی داخلی به خاطر کاهش تقاضا و کنســلی بلیت و شیوع 
این بیماری کرونا تا 15 فروردین 99 حدود سه هزار میلیارد تومان 
خسارت ببینند. ســازمان هواپیمایی برای پرداخت پول بلیت های 
کنسل شده مهلتی به شرکت های هواپیمایی بدهد تا بتوانند با تأمین 

مالی این پول مسافران را پرداخت کنند.
با این حال مرتضی دهقــان؛ معاون هوانوردی و امور بین الملل 
ســازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه بخش هوایی کشور تابع 
سیاست های کالن مبارزه با ویروس کرونا است، گفت: موضوع استرداد 
کامل مبالغ بلیت هواپیما به شرکت های هواپیمایی ابالغ شده است و 
آنها موظف هستند مبلغ بلیت را به صورت کامل برگردانند، با توجه 
به آنکه کارکنان بسیاری از دفاتر و شرکت های هواپیمایی به دلیل 
رعایت مسائل بهداشتی دورکار شده اند و حضور آنها در آژانس ها و 
شرکت های هواپیمایی کاهش یافته است بنابراین فرایند بازگرداندن 
پول بلیت ها طوالنی تر شــده است که ممکن است این بازپرداخت 
برای برخی بلیت ها به روزهای آینده موکول شود اما مسافران هیچ 
نگرانی بابت برگرداندن بلیت هواپیما نداشته باشند زیرا فقط فرایند 

محاسبات بلیط ها در این شرکت ها طوالنی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد بخش اســکناس ذخایر 
ارزی بانک مرکزی فوق العاده است و ما وارد نوسانات بازار ارز 

نمی شویم. 
عبدالناصر همتی در برنامه تیتر امشــب صدا و سیما، درخصوص 
به تعویق افتادن دریافت تســهیالت کســب و کارها از سوی بانک ها، 
گفت: در شــورای پول و اعتبار مصوب شده تا اقساط وام های افرادی 
که تســهیالت گرفته و کسب و کار آنها آسیب دیده است، بدون اخذ 

کارمزد یا جریمه سه ماه به تعویق افتد.
وی افزود: اکنون 10 گروه می توانند سه ماه اقساط خود را با تأخیر 
بپردازند؛ )همچنین( کل وام های قرض الحســنه مشمول این موضوع 
شده است؛ این در حالی است که برخی از بانک ها از حساب ضامنین 
یا خود دریافت کنندگان وام برداشــت کرده اند، اما ما 20 هزار شعبه 

داریم و بروکراسی اداری باعث کندی حرکت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: اگر بانک ها برداشــتی صورت 
داده اند، باید برگردانند و این تخلف به حساب می آید و تا سه ماه هیچ 
قســطی در رابطه با قرض الحسنه نباید پرداخت شود. )ضمن اینکه( 
کسانی که از اول اسفند تا ۳1 اردیبهشت ماه، چک برگشتی خواهند 
داشــت، تا سه ماه بعد از برگشت چک مهلت دارد که خدمات بانکی 

دریافت کند. 
بــه گزارش خبرگزاری مهر، همتی با بیان اینکه ســقف کارت به 
کارت به 10 میلیون تومان افزایش یافته اســت، گفت: این امر تأثیر 
زیادی در افزایش تراکنش های غیرحضوری داشته است؛ ضمن اینکه 
سقف کارت هدیه نیز به دو میلیون افزایش یافته و سقف برداشت از 

خودپردازها به 500 هزار تومان افزایش یافته است. 
وی ادامه داد: تراکنش های اینترنتی و خارج از شــعبه به شــدت 
افزایش یافته است؛ این در حالی است که تراکنش های خرید اینترنتی 
آبان 9۸ به ۸۸ میلیون و بهمن به 99 میلیون تراکنش اینترنتی رسیده 
اســت؛ این در حالی است که رمز پویا که فعال شده است، حدود 55 

درصد از جرایم کاهش یافته است. 
این عضو کابینه دوازدهم خاطرنشــان کرد: همه کارهای بانکی را 
امروز می توان بدون حضور در شعبه انجام داد، مردم بسیاری از امور را 
می توانند به سه هفته دیگر موکول کنند تا شبکه بانکی کشور نیز بتواند 
آسیب کمتری از کرونا ببیند. قرار شده هر شعبه یک باجه مخصوص 

برای دریافت و پرداخت پول نقد اختصاص داده شود. 
همتی افزود: هیچ مشکلی بابت تأمین ارز کاالهای اساسی نیست؛ 
هم اکنون در دو مرحله شایعاتی رخ داده است که هر چه مردم توانستند 
خرید کاالهای اساسی کرده اند، فردا صبح ولی قفسه ها پر بود؛ در حالی 

که در دنیا این طور نیست و قفسه فروشگاه ها خالی شد.
به گفته وی، بازار ارز نیز متعادل خواهد شد، اما باید به مردم گفت 

که ریسک بازار ارز باال است.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: اما در بخش اســکناس ذخایر 
ارزی بانک مرکزی فوق العاده است و ما وارد این نوسانات نمی شویم و 
تــالش داریم ثبات بازار را حفظ کنیم؛ ثبات در بازار ارز خواهد بود و 
ثبات در بازار از سال 99 با آغاز سیاست های جدید ارزی حاکم خواهیم 

کرد. ما صدها میلیون دالر ارز خریدیم که روی دست مردم نماند.

رئیس  اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
تهران از کاهش 500 تومانی قیمت میوه های 
تنظیم بازاری )ســیب و پرتقال( برای شب 

عید خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، اسدا... کارگر در 
برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد گفت: این اتحادیه 
نقشی در بحث کارشناسی و تنظیم بازار میوه های 
شب عید ندارد بلکه پل ارتباطی بین مردم و عرضه 
است. قیمت میوه های تنظیم بازاری شب عید برای 

مصرف کنندگان 5500 تومان تعیین شده است.
وی افــزود: مرحله اول توزیع میوه های شــب 

عید تا 29 اسفندماه ســال جاری خواهد بود که 
این عملیات پس تعطیلی یک تا دو روزه دوباره از 
سوم تا پانزدهم فروردین ماه سال آینده ادامه پیدا 
خواهد کرد. 4000 تن پرتقال و ۳000 تن سیب 

تنظیم بازاری در استان تهران توزیع می شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران 
ادامه داد: مردم برای جلوگیری از شــیوع ویروس 
کرونا و حفظ و سالمت جان خود می توانند میوه 
مــورد نیاز خود به صورت تلفنی تامین کنند. این 
امکان یعنی خرید تلفنی میوه و ارســال در قالب 
پیک به مشــتریان برای واحدهای صنفی زیر نظر 

اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران به خوبی 
فراهم است.

گفتنی است، این مقام مسئول چند روز پیش 
گفته بود: »قیمت تعیین شــده برای هر کیلوگرم 
پرتقال و ســیب تنظیم بازاری شش هزار تومان 
است که به قیمت پنج هزار و 600 تومان در اختیار 
واحدهای صنفی قرار می گیرد.« به عبارتی، می توان 
نتیجه گرفت قیمت این میوه ها از 6000 تومان به 

5500 تومان کاهش یافته است. 
احتماال دلیــل کاهــش 500 تومانی قیمت 
میوه های تنظیم بازاری برای شــب عید به دلیل 

عدم استقبال مردم از قیمت های قبلی بوده است، 
چه اینکه کارگر همان زمان گفته بود: »تنها هفت 
درصد و حدود هشــت تن از میوه تنظیم بازاری 
مرحلــه اول فروش رفته و مابقی در اتحادیه باقی 

مانده است.« 
هفته گذشته نیز گزارشی منتشر شد مبنی بر 
اینکه 70 تن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار میوه 
شب عید کشور در نظر گرفته شده اما نرخ در نظر 
گرفته شده برای میوه های تنظیم بازاری باالتر از 
نرخ های موجود در بازار است؛ به همین منظور از 

فروش آنها استقبال صورت نگرفته است.

یک کارشــناس اقتصادی با بیــان اینکه 
رونق تولید به وجود یا عــدم وجود تحریم یا 
ســرمایه گذاری خارجی نیســت، گفت: رونق 
اقتصادی به این اســت که افراد بتوانند آزادانه 

وارد معامله با یکدیگر شوند.
علی ســعدوندی در گفت وگو با خبرگزاری مهر، 
درباره تحقق شــعار ســال، گفت: به دلیل نام گذاری 
امسال که سال رونق تولید بود، انتظار می رفت، قوای 
سه گانه در مسیر رونق تولید گام بردارند اما متأسفانه 
در حال حاضر که ما به آخر ســال رســیده ایم تا این 
لحظه هیچ گونه اقدامی در این زمینه رخ نداده است.

وی با بیان اینکه رهبری از اینکه اخذ برخی مجوزها 
شش ماه به طول می انجامد، گالیه دارند، گفت: البته 
این مجوزهای عادی است، مجوزهایی وجود دارد که 
اصاًل صادر نمی شــوند! در زمانی که تحریم هستیم و 
باید مجوز صرافی به وفور صادر شــود، اما متأســفانه 

شاهد این هستیم که بالعکس مجوزی برای تأسیس 
صرافی صادر نمی شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متأسفانه علیرغم 
ســکوت خبری در ماه های پایانی سال دیوان عدالت 
اداری مصوبات شــورای مقررات زدایی درباره کانون 
وکال را لغو کرد یعنی نه تنها در راستای لغو این قوانین 
دست و پا گیر عملی نشده بلکه برعکس، قدرت های 
انحصاری تقویت شــدند. به این دلیل به باور بنده ما 

عملکرد موفقی در رونق تولید نداشتیم.
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: رونق تولید به 
وجود یا عدم وجود تحریم یا ســرمایه گذاری خارجی 
نیســت، بلکه این اســت که افراد بتوانند آزادانه وارد 
معامله با یکدیگر شده و بتوانند وارد کسب و کار جدید 
شوند اما متأسفانه این مقررات زدایی ها در کشور به 

ویژه در قوه مقننه صورت نگرفت. 
سعدوندی اضافه کرد: در قوه مقننه هم در جهت 

تثبیت انحصارها و رانت ها عمل کردند اگر می خواهیم 
واقعاً رونق تولید داخلی داشته باشیم باید تمامی رانت ها 
حذف شــود، باید افراد آزادانه وارد معامله شوند باید 
آزادانه کســب و کارها گسترش یابند. تا وقتی که این 
سنگ ها در مقابل تولید کشور قرار می گیرد نمی توانیم 

انتظار پیشرفت داشته باشیم. 
وی در پاســخ به این ســؤال که آیا در بدنه قوه 
مجریه همتــی برای رفع موانع تولید وجود داشــته 
اســت، یا خیر، گفت: مطلقاً همتــی وجود ندارد، در 
حــال حاضــر مقاومت هایی جدی حتــی برای ثبت 
مجوزها در ســامانه ای که در وزارت اقتصاد قرار دارد، 

صورت می گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به عنوان مثال 
بسیاری از مجوزهای وزارت بهداشت ثبت نشده است 
و حتی زمانی که مجوز داروخانه ها توســط شــورای 
مقررات زدایی اصالح شــد وزارت بهداشت اعالم کرد 

که ما تبعیت نخواهیم کرد. از ســوی دیگر وزیر علوم 
مشــخصاً اعــالم می کند که مجوزی برای تأســیس 

دانشگاه ها داده نمی شود. 
همتــی ادامــه داد: ایشــان گفته انــد کــه ما 
می خواهیم برروی کیفیت بازار تمرکز کنیم، ســؤال 
اینجاســت که اگر بناســت بر کیفیت تمرکز کنید، 
آیــا رقابت را تقویت می کنید یــا تضعیف می کنید؟ 
طبیعی است که دانشگاه های کشور نیز مانند صنعت 
خودروســازی چون از موقعیت انحصــاری برخوردار 

هستند تالشی برای ارتقا کیفی ندارند. 
بــه گفته وی، در اغلب صنایع، مقرراتی در جهت 
تثبیت انحصار وجود دارد به عنوان نمونه با اینکه حجم 
معامالت بورس بیش از 10 برابر شده حتی یک مجوز 
کارگزاری جدید داده نشــده است، دلیل آنها هم این 
است که چند هزار متقاضی کارگزاری در کشور داریم 

و ما نمی توانیم به همه آنها مجوز بدهیم)!( 

طی 10 ماهه امسال تعداد طرح های صنعتی با 
پیشرفت فیزیکی 80 تا 99 درصد در کشور به سه 

هزار و 940 فقره رسید.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، تعــداد طرح های 
صنعتی در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی 40 تا 60 درصد 
تا پایان دی امسال ۳761 مورد بود و این رقم در فقره طرح 
های با پیشرفت فیزیکی 60 تا ۸0 درصد به ۸521 فقره 
می رسد. همچنین تعداد طرح های با پیشرفت فیزیکی ۸0 

تا 99 درصد در 10 ماهه امسال به ۳940 فقره رسید.
سرمایه پیش بینی شــده طرح های در دست اجرا با 
پیشــرفت فیزیکی ۸0 تا 99 درصــد معادل 59 هزار و 

۸۳۸ میلیارد تومان اســت و این رقم در مورد طرح های 
با پیشــرفت فیزیکی 60 تا ۸0 درصد به ۸7 هزار و 209 

میلیارد تومان می رسد.
همچنین اشتغال زایی طرح های با پیشرفت ۸0 تا 99 
درصد معــادل 179 هزار و 214 نفر و برای طرح های با 
پیشــرفت 60 تا ۸0 درصد معادل 266 هزار و 17۳ نفر 

پیش بینی شده است.
گفتنی است، در پژوهشی که توسط مرکز پژوهش های 
مجلس با هدف ارزیابی و تحلیل عملکرد رقابت صنعتی 
ایران در مقایســه با کشورهای منطقه و منتخب تحلیل 
آماری، وضعیت ایران در شاخص شدت صنعتی سازی در 

سال 2017 از کشورهای ترکیه، قطر، عربستان سعودی، 
امارات متحده عربی، آفریقای جنوبی و برزیل بهتر است.
کشورهای کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، چین، ژاپن، 
تایلند، مالزی، اندونزی و هند به ترتیب از باالترین میزان 
شاخص شدت صنعتی ســازی در کشورهای منتخب و 

جهان برخوردارند.
قدرت هر کشــور در زمینه رقابت صنعتي با ســایر 
کشورها در حوزه تولیدات صنعتي با عددي بین صفر تا یک 
اندازه گیري مي شود. هرچه این رقم به عدد یک نزدیک تر 
باشد نشــانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت 
صنعتي است. در کشورهاي سنگاپور، تایوان، کره جنوبي و 

ژاپن بین 55 تا ۸0 درصد ارزش افزوده محصوالت صنعتي 
تولید شــده آنها داراي سطح فناوري متوسط و باال است 
که این رقم براي ایران حدود 45 درصد اســت. در سال 
2017 )ســال 1۳96( در میان 150 کشور دنیا رتبه 49 
بود که در مقایســه با رتبه پنجاه و سوم در سال 2016 از 

رقابت پذیري صنعتي بیشتري برخوردار شد. 
در بررسي بلندمدت آمارهاي عملکرد رقابت صنعتي 
در دوره 2017-1990، معلوم شد که در مقایسه نسبي 
با کشــورهاي مختلف جهان پسرفت داشته ایم اما میزان 
اثرگذاري و نقش آفرینــي بخش صنعت ایران در عرصه 

بین المللي در مجموع افزایشي بود.

معاون وزیر راه و شهرســازی نرخ عوارض آزادراه همت 
کرج را اعالم کرد.

بــه گزارش خبرگزاری مهر، آزادراه همــت کرج به طول 14/5 
کیلومتر صبح دیروز )سه شنبه 27 اسفندماه( با حضور حسن روحانی 
رئیس جمهور به بهره برداری رسید. پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 
هم اعالم کرد ارزش این پروژه 15 هزار میلیارد ریال برآورد می شود. 
قطعه اول این آزادراه از انتهای بزرگراه شهید همت در منطقه 22 
تهران تا منطقه گرمدره در شش سال گذشته زیر بار ترافیک بود. حاال 
قطعات دو و سه این آزادراه از گرمدره تا ابتدای جاده چالوس با حضور 
رئیس جمهور به بهره برداری رسیده تا از بار ترافیکی این منطقه بکاهد.
در همیــن زمینه، امیرمحمود غفاری، معاون برنامه ریزی وزارت 
 راه و شهرســازی با  اشــاره به برنامه ریزی انجام شــده برای حضور 
رئیس  جمهور در مراسم افتتاح این آزادراه گفت: نرخ عوارض آزادراه 
همــت کرج برای خودروهای ســواری 4000 تومان و برای اتوبوس 

7500 تومان تعیین شده است.
وی اضافه کرد: اگرچه در شــش ســال گذشــته از خودروهای 
عبــوری از قطعه یک این آزادراه که زیر بــار ترافیک بود، عوارضی 
اخذ نمی شد، اما از ســه روز پیش و همزمان با بهره برداری قطعات 
دو و ســه آزادراه همت کرج، اخذ عوارض از کل مسیر انجام شود. با 
توجه به صعب الوصول بودن عوارض آزادراه ها به صورت الکترونیکی، 
بنابراین قرار است در ابتدای بهره برداری از این آزادراه، اخذ عوارض 

به صورت دستی انجام شود.
گفتنی اســت، از مزایای این پروژه آزادراهی، کاهش استهالک 
خودرو ، تصادفات ، مصرف ســوخت و آالینده ها و همچنین کاهش 
زمان سفر می باشد که ساالنه 1200 میلیارد ریال پیش بینی می شود. 
پروژه ســاخت آزاد راه همت – کرج که قطعه اول آن از منطقه 22 
تهران تا گرمدره به طول پنج کیلومتر سال 1۳91 افتتاح شد، نزدیک 
به 7000 میلیارد ریال هزینه داشــته اســت که 70 درصد آن سهم 

دولت و ۳0 درصد آن سهم سرمایه گذار است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد:  
اقدام مســکنی دولت تنها منحصر به طراحی 
طرح ملی مسکن و ثبت نام از متقاضیان بوده و 
تاکنون عملی در این عرصه صورت نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، صدیف بدری با 
بیان اینکه بازار مسکن در سال آینده، بازاری با ثبات 

خواهــد بود، اظهار کرد: با توجه به وضعیت و روند 
بازار، به  نظر نمی رســد که قیمت مسکن در سال 
آینده افزایش چشــمگیری داشته باشد و وضعیت 

بازار کم نوسان خواهد بود.
وی بــا بیان این که دولت بــرای مدیریت بازار 
مســکن باید برای نقدینگی موجــود در جامعه و 

ســرمایه های خرد و کالن در کشــور برنامه ریزی 
کند،  افزود: یکی از راهکارهای مدیریت بازار مسکن، 
افزایش تولید واحدهای مســکونی اســت، در این 
شرایط اگر تقاضا برای خرید نیز باال برود، می توان 
بازار را با تزریق واحدهای جدید مدیریت کرد و مانع 

از افزایش چشمگیر قیمت مسکن شد.

عضو کمیســیون عمران مجلــس تاکید کرد:  
متاســفانه دولت تاکنون اقدامــات قابل قبولی در 
عرصه تولید مسکن صورت نداده و اقداماتشان تنها 
منحصر به طراحی طرح ملی مســکن و ثبت نام از 
متقاضیان بوده است، اما تاکنون اقدام عملی در این 

عرصه صورت نگرفته است.

یک مســئول ســازمان حمایــت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان از رســیدگی به 70 درصد شکایات مردمی 

خبرداد. 
سید مجتبی سجادی اظهار داشت: از سوی اکیپ های بازرسی و 
نظارت در ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها به منظور نظم دهی 
و انسجام بیشتر به فرایند تنظیم بازار، بازرسی های مستمری صورت 

گرفته است.
وی افزود: تعداد 10 هزار و 165 گشــت مشترک بازرسی توسط 
بازرسان ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها با همکاری 
سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه های نظارتی انجام شده، که 
منجر به تشــکیل 4505 پرونده تخلف به ارزش حدود 2۳0 میلیارد 
ریال گردیده است که جهت بررسی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال 

شده است.
مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت ادامه داد: جمعاً 
1۸ هزار و 47۳ فقره شــکایت مردمی درخصوص تخلفات صنفی و 
غیرصنفی از طریق تلفن 124 ستاد خبری استان ها دریافت شده که 
از این تعداد به 70 درصد شــکایات رسیدگی شده و ۳0 درصد باقی 
مانده نیازمند اظهارنظر کارشناســی و یا اســتعالم حقوقی از مراجع 

ذیربط می باشد.
سجادی اضافه کرد: عمده ترین گزارش مردمی در بخش کاالیی، 
عرضه نان، میوه و سبزی و در بخش خدمات مربوط به تعمیر خودرو 
ســبک و رســتوران غذا خوری بــوده که عمده تخلفــات مربوط به 
گرانفروشــی و تقلب بوده است. به جز عملکرد بازرسی در استان ها، 
تعداد پنج فقره پرونده کالن، در همین مدت توسط کارشناسان این 
سازمان تکمیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال گردیده است. 
مردم در صورتی که احساس نمایند در خرید کاال و ارائه خدمات 
در حق آنها اجحافی صورت گرفته اســت با مراجعه به ستاد خبری 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و شهرستان های تابعه 
و یا از طریق تلفن )124(، حضوری، کتبی، پورتال سازمان حمایت به 
نشانی الکترونیک www.cppo.ir، سایت )ir.124( و اپلیکیشن می توانند 

نسبت به تنظیم شکایت خود اقدام نمایند. 
در همین زمینه، حسین مدرس خیابانی، قائم  مقام وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با صدور بخشــنامه ای خطاب به روســای اتاق های 
بازرگانی و اصناف ایران و نیز سازمان های صنعت، معدن و تجارت ۳1 
استان کشور از آنها درخواست کرد تا تمامی واحدهای تحت پوشش 
صنوف و اتاق های بازرگانی در سراســر کشور، ضمن افزایش تولید و 
رعایت حال هموطنان در ارایه نرخ های مصوب و عرضه کاالها و ارزاق 
عمومی، موادشــوینده و ضدعفونی کننده، در سراسر روزها حتی ایام 
تعطیالت )به جز اول فروردین(، بدون وقفه و در تالشــی ســازنده و 

ماندگار، برای تامین مایحتاج مردم بکوشند.
به گزارش شــاتا، وی در این بخشنامه اعالم کرده است: این روند 
تا پایان فروردین 99 ادامه داشــته و تمامی شــبکه های حمل  و نقل 
منطقه ای و کشوری مکلف هستند نهایت همکاری را در نقل و انتقال 
کاالهای مورد نیاز مردم به کار بندند؛ ضمن اینکه واحدهای نظارتی 
استانی نیز، باید وظیفه خطیر و دقیق نظارت را به خوبی انجام دهند.

سرویس اقتصادی-
در حالی که مشاور مالیاتی اتاق اصناف از 
درگیری 90 درصد اصناف با ویروس کرونا خبر 
داده است، مسئوالن برخی دستگاه های دولتی 
و عمومــی هم از حمایت های مالی و بانکی از 

کسبه خبر می دهند.
پدیده شیوع ویروس کرونا، در هفته های گذشته 
اکثر کشورهای دنیا را درنوردیده و عالوه  بر سالمت 
انســان ها، اقتصاد جهانی را هم دچار چالش جدی 
کرده اســت. کشــور ما هم از این قاعده مستثنی 
نبوده و در حوزه های مختلف با این موضوع دســت 

به گریبان است.
در همین رابطه، مشاور مالیاتی اتاق اصناف در 
یک برنامه رادیویی با بیان اینکه اصناف با شــیوع 
ویــروس کرونا وضعیت بدی پیــدا کرده اند گفت: 
رستوران ها، شــیرینی فروش ها ، آجیل فروش ها، 
پوشــاک و تقریبا اغلب اصنــاف درگیر این قضیه 
شــدند و اگر دولت کمک نکند وضعیت اصناف و 
اقتصاد تا دو سه ماه آینده بغرنج و به شدت سخت تر 

خواهد شد.
با اشــاره بــه درگیری  محمدرضــا جعفریان 

90درصد اصناف در شرایط کنونی تصریح کرد: در 
حــال حاضر 650 هزار واحــد تولیدی از این بابت 
آسیب دیده اند اما مشکل آسیب دیدگی اصناف فقط 

در پایان سال نیست.
مرکــز پژوهش های مجلس هم بــه تازگی در 
گزارشی به بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر کاهش 
رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشور، تأکید کرده 
است: عمده ترین بخش های آسیب پذیر، بخش های 
»حمل ونقل  غیرمســکونی«،  واحدهای  »خدمات 
زمینــی بار به جز راه آهن«، »تولید، انتقال و توزیع 

برق«، »بانک« و »استخراج نفت خام و گاز طبیعی« 
خواهد بود.

حمایت دستگاه ها
با بروز مشــکل فــوق برای کســب و کارهای 
مختلف، مجموعه هــا و نهادهای دولتی و عمومی 
هم برای کمک به کسبه برای گذر از شرایط کنونی 

فعال شده اند.
در همین رابطه رئیس  ســازمان بسیج اصناف، 
 بازاریان و فعاالن اقتصادی کشــور خبر داد: بعد از 
شیوع ویروس کرونا در کشور، بسیج اصناف از شنبه 
سوم اسفندماه 9۸ برای دستیابی به ۳ هدف، ستاد 

ویژه کرونا را                                          تشکیل داد.
غالمرضا حســن پور در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس، مواردی همچــون رصد وضعیت بازار برای 
جلوگیری از کمبود کاال و قیمت های سرســام آور، 
مبارزه با محتکران و سودجویان و همچنین تولید 
اقالم بهداشــتی از جمله ماسک را به عنوان اهداف 

این ستاد عنوان کرد.
پیــش از این نیز، در پی مصوبه شــوراي پول 
و اعتبــار درخصوص کمک به صاحبان کســب و 
کارهایي که به دلیل آسیب دیده از شیوع ویروس 
کرونا، بانک مرکزی 10 مورد از کســب و کارهایي 
که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین 
آسیب شده اند را شامل امکان بهره مندی از تعویق 
پرداخت اقساط تسهیالت در اسفند 9۸ و دو ماهه 

اول سال 99 اعالم کرده بود.
این مشاغل شامل مراکز تولید و توزیع غذاهای 
آماده، مراکز مربوط به گردشگری، حمل ونقل عمومی 
مسافر، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگر، تولید و 
توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز 
توزیع آجیل، خشــکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، 

مراکز و مجتمع های ورزشــی و تفریحی، مراکز و 
مجتمع های فرهنگی و آموزشی، مراکز تولید، توزیع 

و فروش صنایع دستی هستند.
پویش بخشش اجاره

بنیاد مســتضعفان هم پس از بــروز وضعیت 
 کنونــی دســت به کار شــد و پس از بخشــیدن 
اجــاره بهای امالک تجاری این مجموعه در دو ماه  
اسفند و فروردین، برای چهار هزار دستفروشی که در 
این روزها به دلیل شیوع کرونا با مشکالت معیشتی 
مواجه شده اند، مبلغ چهار میلیارد تومان به عنوان 
عیدی تخصیص داد. بنیاد مستضعفان برای هریک 
از این چهار هزار نفــر، مبلغ یک میلیون تومان را 
تحویل شهرداری تهران داد تا طی روزهای دوشنبه 

و سه شنبه به آنها تحویل داده شود.
همچنین بنیاد 15 خرداد در اطالعیه ای با هدف 
حمایت از اصناف آسیب دیده از کرونا اعالم کرد: این 
بنیاد از اجاره بهای دو ماه اسفند 9۸ و فروردین 99 

صرف نظر کرده است.
چتــر حمایتی از مردم به حوزه وزارت نیرو هم 
رســیده به طوری که محمد عسگری، سخنگوی 
شــرکت ملی گاز کشــور در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، خبر داده اســت: مردم تا سه ماه 
می تواند قبوض گاز خود را پرداخت نکنند. وی با این 
حال به هموطنان توصیه کرده است که حتی االمکان 
برای جلوگیری از انباشت مبلغ پرداختی گاز خود 

آن را پرداخت کنند.
کمک های مالیاتی

 دو روز پیش بهمن عبداللهی رئیس  اتاق تعاون 
نیزدر نشست مشترک نمایندگان و فعاالن اقتصادی 
بخش های غیردولتی با رئیس جمهور، تعویق اجرای 
احکام سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی 

را پیشــنهاد داد که روحانــی ضمن موافقت با این 
پیشــنهاد بیان کرد: تمام احکام اجراییه ســازمان 
امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی درخصوص 
موسسات و فعاالن اقتصادی و سایر موارد آن اعم از 
مســدود کردن حساب ها و توقیف اموال، تا سه ماه 
بــه تعویق بیفتد و در حد امکان هم دولت حمایت 
خود را نســبت به اقشار و کسب و کار های ضعیف 

انجام خواهد داد.
رئیس  کل ســازمان امور مالیاتی کشــور هم 
اعالم کرده است: با توجه به شرایط اخیر بانک ها و 
موسسات اعتباری برای اعطای تسهیالت به اشخاص 
حقیقی تا دو میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی 
تا پنج میلیارد ریال نیاز به اســتعالم از ادارات امور 

مالیاتی ندارند.
امیدعلی پارســا همچنین درخصوص مصوبات 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت: 
طبق تصمیمات صورت گرفته سررســید پرداخت 
مالیــات بــر ارزش افزوده مربوط بــه دوره چهارم 
ســال 1۳9۸، از 15 فروردین 1۳99 به تاریخ ۳1 

اردیبهشت ماه 1۳99 تغییر یافت.
 وی افزود: صدور یا تجدید پروانه کســب و کار
 اشخاص حقیقی موضوع ماده 1۸6 قانون مالیات های 
مستقیم تا پایان شهریورماه سال 1۳99 نیاز به اخذ 
گواهــی از اداره امور مالیاتــی مبنی بر پرداخت یا 

ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.
با گسترش ابعاد اقتصادی شیوع ویروس کرونا 
و دردسرهایی که برای اقتصاد کشور در پی داشته، 
به نظر می رســد حمایت های دولتی و مردمی باید 
در ابعاد وســیع تری اجرا شــود تا بخشی از زیان 
 کســب و کارهای کشــور در آســتانه سال جدید 

ترمیم گردد.

 تدابیر حمایتی دستگاه ها
برای کمک به اصناف در برابر کرونا

دبیرکل اوپک و رئیس آژانس بین المللی انرژی 
اعالم کردند که در صورت تداوم شــرایط کنونی 
بازار نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز 
کشورهای در حال توسعه در سال ۲0۲0، 85 درصد 

کاهش می یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه اوپک، 
فاتــح بیرول، رئیس آژانس بین المللــی انرژی و محمد 
سانوسی بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( روز دوشنبه در گفت وگویی تلفنی، با استناد 
به تحلیل اخیر آژانس بین المللی انرژی با بررسی تأثیر این 
ویروس بر کشورهای آسیب پذیر در حال توسعه، اظهار 
کردند: در صورت ادامه شرایط کنونی بازار، درآمد نفت و 
 گاز این کشورها در سال 2020 میالدی با 50 تا ۸5 درصد

 کاهش، به کمترین رقم در دو دهه اخیر می رسد.
دبیرکل اوپک و رئیس  آژانس بین المللی انرژی تاکید 
کردند این موضــوع به ویژه برای هزینه های عمومی در 
بخش هایی حیاتی  مانند مراقبت های بهداشتی و آموزش 
اثرگذار اســت و عواقب اقتصادی و اجتماعی عمده ای 

خواهد داشت.
گفتنی اســت قیمت نفت که درهفته های اخیر از 
افت تقاضای ناشی از شــیوع کرونا آسیب دیده است، 
پس از آنکه هفته گذشته عربستان با کاهش قیمت نفت 
خود و وعده افزایش عرضه به بازار، به اقدام روســیه در 
مخالفت با کاهش بیشتر تولید نفت واکنش نشان داد، 
بیشترین افت از سال1991 را به ثبت رساند و به کانال 

20 دالری وارد شد.

به اعتقاد کارشناسان، در شرایط بوجود آمده، احتماال 
تا مدتی قیمت نفت در بازه 25 تا ۳5 دالر نوسان خواهد 
داشت که این موضوع بسیاری از کشورهای تولیدکننده 

نفت را با مشکل تأمین بودجه مواجه خواهد کرد.
همزمان با ریزش قیمت ها در بازار نفت، شــاخص 
بورس های جهان هم سقوط کم سابقه ای را تجربه کرده 
و حمایت های دولت آمریکا از بازار ســرمایه این کشور 

هم تا کنون نتیجه معکوس داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، با 
آغاز معامالت روز دوشنبه آمریکا حتی علیرغم کاهش 
نرخ بهره فدرال رزرو و ارائه مشوق های اقتصادی بزرگی 
توسط این بانک، ســهام آمریکا سقوطی تاریخی را به 

ثبت رساندند.

تا ساعت 1۸ به وقت تهران و ساعت اولیه معامالت 
بورس وال اســتریت، هر سه شاخص سهام آمریکا بیش 
از 10 درصد ســقوط کردند که این باعث شد معامالت 

برای 15 دقیقه تعطیل شود.
شــاخص میانگین صنعتی داوجونز دو هزار و 500 
واحــد یا حدود 11 درصد ســقوط کرد و به 20 هزار و 
649 واحد بازگشت. اس اندپی500 هم 275 واحد یعنی 
 بیــش از 10 درصد ســقوط کرد و بــه دو هزار و 4۳5 

واحد رسید.
سقوط سنگین دیروز شاخص اس اندپی را بیش از 
27 درصــد از رکورد اخیر خود پایین تر آورد، در حالی 
کــه داوجونز هم حاال ۳0 درصد از رکورد یک ماه پیش 

خود فاصله گرفته است.

همتی: 
ذخایر اسکناس ارزی بانک مرکزی 

فوق العاده است

نرخ عوارض آزادراه همت کرج اعالم شد
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درآمدنفتیکشورهایدرحالتوسعه۸۵درصدکاهشمییابد

یک مسئول سازمان حمایت اعالم کرد
رسیدگی به 70 درصد شکایات مردمی 

در زمینه گرانفروشی

 سرگردانی مردم 
در کنسلی بلیت سفرهای هوایی نوروز

کاهش۵00تومانیقیمتسیبوپرتقالشبعید

یک کارشناس اقتصادی:

رونقتولیدارتباطیبهتحریموسرمایهگذاریخارجیندارد

اجرای4هزارطرحصنعتیدر10ماههسال9۸

عضو کمیسیون عمران مجلس:

بازارمسکنسالآیندهکمنوسانخواهدبود


