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رئیس کل بانک مرکزی:
بانک ها در گرفتن اقساط وام ها با 

مردم همراهی کنند
رئیــس کل بانــک 
مرکزی گفت: به مدیران 
بانک ها توصیه می کنم، 
شــرایط امروز اشخاص 
حقیقی و حقوقی که از این 
بابت دچار وقفه درآمدی می شوند را درنظر گرفته و 
در خصوص تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام ها، 
همراهی الزم را با مشتریان به عمل آورده و مراعات 

وضعیت آنها را بکنند.
به گــزارش ایلنا، عبدالناصر همتی در پســت 
اینســتاگرامی خود نوشــت: در خصوص شرایط 
ناشی از شــیوع کرونا، تأکید بر دو نکته را، خطاب 
به مدیران و همکاران بانکی خود ضروری می دانم: 
این روزها، علیرغم ریسک فعالیت در شعب بانک ها، 
شاهد تالش ها و زحمات همکاران عزیز نظام بانکی، 
برای خدمت به مردم، خصوصاً در شــعب بانک ها 
هستیم. مردم عزیزمان قطعاً قدر تالش این عزیزان 
را می دانند. من نیز به سهم خودم، به تمامی همکاران 
خوبم خسته نباشــید گفته و ضمن توجه دادن به 
دستورالعمل های بهداشتی، بابت تالش های آنها، 

قدردانی می کنم.
وی ادامــه داد: با توجه به تعطیلــی یا کاهش 
فعالیت برخی از کسب و کارهای کشور، که ممکن 
است کاهش عایدی برخی واحدها و صنوف و حتی 
اشــخاص حقیقی را درپی داشته باشد، به مدیران 
بانک ها توصیه می کنم، شــرایط امروز اشخاص 
حقیقی و حقوقی که از این بابت دچار وقفه درآمدی 
می شــوند را درنظر گرفتــه و در خصوص تمدید 
زمان و نحوه وصول اقســاط وام ها، همراهی الزم را 
با مشــتریان به عمل آورده و مراعات وضعیت آنها 

را بکنند.
    

صدور فوری و آنی مجوز واحدهای 
تولیدی مواد ضدعفونی کننده

مدیرعامل شــرکت 
شــهرک های صنعتی 
استان تهران، از افزایش 2 
برابری ظرفیت تولید مواد 
ضدعفونی کننده، ماسک 
و مواد شوینده در واحدهای تولیدی سطح استان 

و صدور فوری مجوز واحد های تولیدی خبرداد.
به گزارش وزارت صمــت، صابر پرنیان توضیح 
داد: در اســتان تهران بیش از 50 واحد تولید مواد 
ضدعفونی کننده وجود دارد که از 10 روز گذشته 
ظرفیت تولید خــود را تا 2 برابر افزایــش داده اند 
و بعضی از واحد هــا به 10 برابــری افزایش تولید 

رسیده اند.
وی با اشاره به تغییر خط تولید بعضی ها واحدها 
ادامه داد: بســیاری از واحدها که امکان تغییر خط 
تولید خود را داشتند، به تولید مواد ضدعفونی کننده 
رو آورده اند، به عنوان نمونــه یک واحد تولیدی در 
استان خط تولید خود را به تولید اسپری های ضد 

عفونی کننده دست، تغییر داده است.
پرنیان همچین با اشــاره به صدور آنی و فوری 
مجوزهای تولید مواد ضدعفونی از هماهنگی تامین 

مواد اولیه و الکل واحد های تولیدی خبرداد.
    

دستورالعمل کرونایی در پمپ بنزین ها
 خودتان بنزین نزنید، 
پول زور هم ندهید!

مدیــر برنامه ریزی 
شــرکت ملــی پخش 
فرآورده های نفتی گفت: 
به دلیل شــیوع ویروس 
کرونــا در کشــور در 
جایگاه های سوخت دستورالعمل جدیدی صادر 
شده که براساس آن روند سوختگیری باید توسط 
اپراتورها انجام شود، اما هیچ کدام از اپراتورها اجازه 
دریافت پول بیشتر از مبلغ سوخت را از مشتریان 

ندارند.
شهرام رضایی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه 
موضع وزارت نفت در این باره این اســت که هیچ 
کدام از اپراتورها اجازه اخذ مبلغ اضافه از مالکان 
خودرو را بابت زدن بنزین ندارنــد، تصریح کرد: 
باتوجه به اینکه تعداد اپراتورها نسبت به متقاضیان 
سوخت کمتر است از اپراتورها درخواست کرده ایم 
که در این شرایط  با رعایت مسائل بهداشتی اقدام 

به سوخت گیری برای شهروندان کنند.
وی با بیان اینکه دادن انعام ارتباطی به ما ندارد و 
به نظر افراد بستگی دارد، تصریح کرد: ما این مساله 
را تاید نمی کنیم، اما تاکید ما این است که اپراتورها 
حتی برای سوخت گیری نیز مبلغی دریافت نکنند 
و اگر اپراتوری به زور درخواســت مبلغی را داشته 
باشد افراد می توانند این مساله را به شماره 0۹۶2۷ 

گزارش دهند.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه

»کسب وکارهای کوچک مشمول 
سیاست های تشویقی می شوند.«

 این خبر امیدوارکننده از ســوی 
سیاستگذار تجاری کشور در روزهایی 
که کرونا نفس بازارهای مالی و اقتصاد 
را به شــماره انداخته در قالب بسته 
پیشــنهادی در جهت جبران زیان 
کســب و کارهای کوچــک مطرح 

شده است. 
مالیات اســفند را ببخشــید. در 
بسته پیشــنهادی ســتاد »بررسی 
آثار ویــروس کرونــا در تجارت«، ۶ 
درخواســت مطرح شــده است تا به 
واسطه آن سیاســت های تشویقی 
در بخش مالیات، استمهال وام های 
بانکی و بیمه تامین اجتماعی از سوی 
متولیان در نظر گرفته شود تا مشاغل 
کوچک در بحران رکود کسب و کار و 
تعطیلی حاصل از شیوع کرونا، بیش 
از این متضرر نشــوند. در این بسته 
درخواست بخشودگی مالیات کلیه 
صنوف کســب و کارهــای خرد در 
اسفندماه به منظور جبران بخشی از 
آســیب ها و دل نگرانی های این قشر 
عنوان شــده ضمن اینکه پیشنهاد 
مشــوق  ها و تمهیــدات الزم برای 
تجارت خارجی نیــز در نظر گرفته 

شده است.
 حسین مدرس خیابانی، قائم مقام 
وزیر صمت در امــور بازرگانی عالوه 
بر اعالم جزئیات بسته مشوقی برای 
کســب وکارها، به اثر فضــای ایجاد 
شــده از آن ســوی مرزها با اسم رمز 
کمبود، گرانی و نارضایتی نیز اشاره 
کرد و یادآورشــد ذخایــر عظیمی 
از کاال های اساســی ایجاد شــده که 
می تواند کشــور را در شرایط بحران 
پیش آمــده از ویــروس کرونا یاری 

کند. پیش بینی های الزم برای تامین 
تقاضای مازاد انواع کاال در بازار شده و 
بیش از ۴/5 میلیون تن کاالی اساسی 
در بنادر جنوب کشور دپو شده است.

آنگونه که مسئوالن وزارت صمت 
گفته اند میــزان ذخایــر کاالهای 
اساسی که این روزها سهم بیشتری 
در ســبد خرید مردم دارد، بیش از 5 
برابر سال گذشته اســت، این میزان 
ذخایر، بــه منزله آن اســت که اگر 
تولیدی صورت نگیرد تا دو سال آینده 
از نظر کاالهایی چون برنج، شکر، مواد 
شوینده، روغن، گوشت و مرغ منجمد 
با هیچ مشــکلی مواجــه نخواهیم 
شــد. اما با  وجود القــای اطمینان از 
ســوی دولتمردان در مــورد ذخایر 
استراتژیک کاالهای اساسی، مردم 
با وجود ســوء مدیریت  ها در بازار این 
وعده  ها را باور ندارنــد و با ولع خرید 

اقدام به احتکار خانگی کرده اند.
آسیب های اقتصاد کشور با توجه 
به دور جدیــد تحریم های اقتصادی 
امریکا علیه ایران در کنار شــاخص 
تورم، تداوم گردش چرخ های تولید 
و تجــارت خارجی را بــا موانع قابل 

توجهی همراه کرده است.
برآوردهــا از وضعیــت صادرات 
غیرنفتــی ایران نشــان می دهد که 
در پایان بهمن، میــزان این صادرات 
به ۴0 میلیــارد دالر رســیده که در 
شــرایط تحریم ها و تغییر در قیمت 
پایه محصــوالت صادراتی، این عدد 

قابل اعتنا خواهد بود.
اما این مســئله در حالی که تنها 
1۹ روز به پایان ســال 13۹8 مانده 
است حوزه کسب وکارهای خرد که 
میزان درآمد و گردش سرمایه شــان 
به صورت مســتقیم با میزان خرید 
و تقاضــای مــردم در جامعه تعریف 
می شود را در شــرایط متفاوتی قرار 

داده اســت. زیرا در صــورت کاهش 
تقاضا حفظ این مشــاغل برای بلند 
مدت در شرایط بحرانی قرار می گیرد 
و اکنون که تب کرونا بازارهای ایران را 
با مخاطره مواجه کرده برای این گروه 
از کسب و کارها رمقی برای ادامه کار 

نمانده است.
در ایــن زمینه کســب و کارهای 
دست فروشی و بساط کنار خیابان  ها 
تعطیل  شده است. مردم نمی خواهند 
در تجمع ها حضور داشــته باشــند 
و همین وضعیت ســبب می شــود 
شغل های فصلی بیشتر از همه آسیب 

ببیند.
فعاالن کسب و کارهای پوشاک، 
خدماتــی، آرایشــگری و تجهیزات 
خانه بیشــترین برنامه ریزی را برای 
هفته های پایانی ســال برای افزایش 
فروش و کسب سود دارند که با توجه 
به وحشــت مردم از حضور در مراکز 
خرید، کاهش تقاضــا برای صاحبان 
این کســب وکارها مشکل ساز شده 
است زیرا مشخص نیست چه زمانی 
وضعیت به حالت عــادی برخواهد 
گشت و این بیماری در ایران کنترل 

خواهد شد.
خروج کشــور از رکود اقتصادی 
عمیق با توجه به خالی شــدن برخی 
از ظرفیت  ها در بلندمدت دشــوارتر 

شده است زیرا به واسطه حفظ شرایط 
بهداشتی بسیاری از کاالها و خدمات 
نظیر اقالم فرهنگی و هنری، آموزش، 
سفر، ورزش و تفریحات، خرید فست 
فود، پوشاک و خوراک های غیرضرور 
از سبد هزینه خانوارها خارج می شود. 
بدیهــی اســت در این شــرایط 
بسیاری از کســب و کارهای داخلی 
که در قالب زنجیره ارزش این کاالها 
و خدمات، فعالیت می کنند به دلیل 
کاهش تقاضا دچار رکــود در کوتاه 

مدت و یا بلند مدت شوند.
براین اصل فعــاالن اصناف تاکید 
دارند که کارگروهی متشکل از دولت 

و مجلس شکل بگیرد تا در سطح کالن 
به تبعات شیوع این بیماری بپردازد 
تا براســاس رهیافت های دریافتی، 
تبعات این رکود اقتصادی در ساختار 
بودجه ســال آینده لحاظ و مدیریت 
شــود و تنها به مداخالت میان مدت 

بسنده نشود.
به گفته کارشناسان مرسوم است 
در یک اقتصادی که دچار شوک های 
درونی و یــا بیرونی از جمله شــیوع 
بیماری های واگیر می شود، اقدامات 
توســعه ای برای بازگشــت اقتصاد 
ملی به مسیر رشــد و خروج از »تله 
مخاطرات« به عنوان مهمترین اصل 

در راس تصمیم گیری  ها قرار گیرد.
حال باید دید با توجه به تاب آوری 
و تحمل اقتصــاد ملــی در مواجهه 
بــا تحریم  ها و رکودناشــی از تبعات 
منفی فراگیری ویروس کرونا، بسته 
تشــویقی وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت برای بهبود وضعیت کسب و 
کارها تا چه میزان تاثیرگذار خواهد 
بود و اســتراتژی دولت در این زمینه 
چقدر گره گشای شــرایط و روزگار 
تلخ اصناف، مشاغل فصلی و تجارت 
خارجی خواهد شــد چرا که تبعات 
منفی اقتصادی و اجتماعی ویروس 
کرونا بر اقتصاد ملی به قدری گسترده 
اســت کــه نمی تــوان آن را نادیده 

انگاشت.
سناریو بودجه ۹۹ در سایه ورود به 
لیست سیاه FATF و زیان کرونا 

با رد کلیات الیحه بودجه سال ۹۹ 
در صحن علنی مجلس، کارشناسان 
تاکید دارند با توجه به اینکه شــائبه 
به کارگیری اصل 85 برای عبور این 
الیحه در حال تقویت است؛ در زمان 
تدوین بودجه تبعــات ورود ایران به 
لیست سیاه FATF و شیوع ویروس 
کرونا در کشور نیز باید به طورجدی 
مدنظر قرار گیرد زیرا آســیب های 
فراوانی در کوتاه مــدت و بلندمدت 
از این محــل به اقتصاد کشــور وارد 

خواهد شد. 
اما از آنجا که نشست های مجلس 
به علت شیوع ویروس کرونا در کشور، 
برگزار نمی شود این امر با موانعی روبرو 
شــده که در این زمینه روزگذشته 
  هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون 
تلفیق بودجه مجلــس اعالم کرد که 
این کمیسیون دیگر جلسه ای نخواهد 
داشــت و گزارش جمع بندی برای 
بررســی به هیات رئیسه ارائه خواهد 
شد. براین اساس الیحه برای تصویب 
روال عــادی خــود را در صحن طی 
خواهد کرد و یــا اینکــه بنابر اصل 
85 قانــون اساســی، تصمیم گیری 
درباره بودجه ۹۹ به کمیسیون تلفیق 
تفویــض خواهد شــد درغیراین دو 
صــورت، بایــد منتظر بودجه ســه 

دوازدهم باشیم.
بنــا بــر مصوبــه روز گذشــته 
کمیســیون تلفیق حداقــل حقوق 
کارکنان و بازنشســتگان کشوری و 

لشکری و کسانی که قرارداد مستقیم 
کاری با دولت دارند در سال آینده 2 
میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود.
از ســوی دیگر چنانچه در هیات 
رئیسه مصوب شود الیحه بودجه سال 
۹۹ بر اساس اصل 85 قانون اساسی 
مورد بررســی قرار می گیرد و دیگر 
نیازی به بررســی آن در صحن علنی 
مجلس نیست و مستقیم به شورای 

نگهبان ارسال خواهد شد.
در روزهای گذشته، کلیات الیحه 
بودجه ســال آینده به دلیل افزایش 
فشار های مالیاتی بر مردم رد شد که 
در این مورد گمانه زنی های بسیاری 
ازجمله شیوع کرونا و اقدامی در جهت 
عدم تداوم جلســات مجلس و برخی 

سویه های سیاسی  مطرح است. 
کارشناسان معتقدند پیش بینی 
صادرات روزانه یک میلیون بشــکه 
نفت و همچنیــن 1۹5هزار میلیارد 
تومان درآمدهای مالیاتی در الیحه 
ازجمله درآمدهای غیرواقعی اســت 
که در این زمینه دولت برای پیش بینی 
درآمد های مالیاتی باید شرایط کسب 
و کار و عملکــرد درآمدهای مالیاتی 
را در ســال جاری در نظر  می گرفت. 
ضمن اینکه دولت در این الیحه، ۴۹ 
هزار میلیارد تومــان درآمد از محل 
فروش دارایی بــرای خود پیش بینی 
کرده اســت که این  درآمدها با توجه 
 FATF به قرار گرفتن در لیست سیاه
و شــیوع ویوروس کرونا بدون تردید 

محقق نخواهد شد. 
به گفته این گروه اقدام به اصالح 
سیاســت های مالیاتــی و دریافت 
مالیات از کسب و کارها در شرایطی 
باید در دســتور کار سیاســت گذار 
باشد که مشــاغل و اصناف از درآمد 
کافی برخوردار باشند. کسب و کار ها 
نیز زمانی از درآمــد کافی برخوردار 
خواهند بود که فضای کســب و کار 
مساعد باشــد؛ اما درحال حاضر در 
الیحه بودجه سال آینده 1۹5 میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده 
که تحقق آن در شــرایط گســترش 
تحریم ها و اقدامــات مقابله ای گروه 
ویژه اقدام مالی، مــورد تردید جدی 

است.

ستاد »بررسی آثار ویروس کرونا در تجارت« پیشنهاد کرد؛

نسخه هایی برای خروج از »تله مخاطرات«

با رد کلیات الیحه بودجه 
سال ۹۹ در صحن علنی 

مجلس کارشناسان تاکید 
دارند با توجه به اینکه 

شائبه به کارگیری اصل 
85 برای عبور این الیحه 
در حال تقویت است در 

زمان تدوین بودجه تبعات 
ورود ایران به لیست سیاه 
FATF و شیوع ویروس 
کرونا در کشور نیز باید به 

طور جدی مدنظر قرار گیرد

در بسته پیشنهادی ستاد 
»بررسی آثار ویروس کرونا 

در تجارت« ۶ درخواست 
مطرح شده است تا به 

واسطه آن سیاست های 
تشویقی در بخش مالیات، 

استمهال وام های بانکی 
و بیمه تامین اجتماعی از 

سوی متولیان در نظر گرفته 
شود تا مشاغل کوچک در 
بحران رکود کسب و کار و 
تعطیلی حاصل از شیوع 

کرونا، متضرر نشوند

گزارش

شــیوع ویروس کرونا در کشور و کاهش 
تقاضا باعث شــد تا قیمت بلیت هواپیما در 

بازار کاهش یابد.
به گزارش خبرنــگار اقتصــادی ایلنا، با 
آزادســازی نرخ بلیت هواپیما هر چند قرار 
بود براساس دســتورالعملی نرخ ها در ایام و 
ساعت های مختلف شناور باشد اما مسئوالن 
و ایرالین ها زیر وعده ها و قول و قرارها زدند 
و بلیت هواپیما با کف قیمت در بازار بســیار 

محدود بود.
در برخی از دوره ها هم با تشکیل بازار سیاه 
شــاهد فروش بلیت  هواپیما بیشتر از سقف 

قیمتی بودیم. 

از آنجایــی کــه بلیت هــای چارتری در 
هیچ یــک از ایــن مقــررات و چارچوب ها 
نمی گنجیــد، هیــچ ســقفی هــم برای 
 تعییــن قیمــت آن وجــود نداشــت 
و  ه  ا ر ت  ر ا ز و لیــل  د همیــن  بــه 
شهرســازی تنهــا چند مســیر پــروازی 
 را بــرای فــروش بلیــت چارتــری مجاز 
اعــالم کرد هــر چنــد کــه این نســخه 
هــم نتواســت بــه گران فروشــی های 
 بــازار بلیــت کمــک قابــل توجهــی 

داشته باشد.
 ایرالین  هــا و واســطه های فــروش 
بلیــت هم بــه بهانــه افزایش نــرخ دالر و 

 ارزی بــودن هزینه هــای پرواز بیشــترین 
افزایش قیمت ها را اعمــال کردند ودر این 
مدت تــوان خرید مــردم برای ســفرهای 
هوایی بــه حداقل رســید تا اینکــه امروز 
شاهد آن هســتیم که با کساد شــدن بازار 
ایرالین هــا و دفاتــر فروش بلیــت به دلیل 
شــیوع ویــروس کرونــا نرخ هــا حتی به 
 کمتر از کــف نرخ هــای تعیین شــده هم 

رسیده  است.  
در جدول زیر قیمــت روز بلیت هواپیما 
و مقایســه آن با ســقف و کــف قیمت های 
 مصوب آمــده اســت )قیمت ها بــه تومان 

هستند(:

ایلنا بررسی کرد:

بازار فروش بلیت  هواپیما حریف ویروس کرونا  نشد 
قیمت روزسقف قیمتکف قیمتمسیر پروازی

۹0.0001000.0001۷0.000تهران- مشهد

120.0001.100.000100.000تهران-کیش

185.000۹2۷.000182.000تهران- قشم

۷5.000800.00018۹.000تهران-تبریز

۷۴.0005۴0.0001۴8.000تهران-کرمانشاه

85.000850.0001۷0.000تهران- ارومیه

1۹0.000۹20.00018۹.000تهران-آبادان

۹8.000۷22.000220.000تهران- رشت

1۶0.0001.000.000200.000تهران- بوشهر

120.000۴50.000135.000تهران- ساری

120.000۴50.0001۴8.000تهران-اردبیل

۹۴.000۴25.00023۴.000تهران-ایالم

220.000۶28.000250.000تهران-کرمان
 


