
شنیده ها حاکی از تشکیل شورای عالی کار در روز 
چهارشنبه هفته جاری برای تعیین حداقل دستمزد 
سال ۱۳۹۹ اســت. نماینده کارگری شورای عالی 
کار تأکید کرد باید پیش از پایان فروردین، تکلیف 

دستمزدها روشن شود.
با اینکه طبق قانون باید هر سال پیش از اینکه اولین 
مزد ماهانه کارگرها پرداخت شود، تکلیف حداقل 
مزد این طبقه بزرگ اجتماعی مشخص شود، هنوز 
این کار صورت نگرفته است. پیش از پایان سال، سه 
جلسه در شــورای عالی کار برگزار شد که به دلیل 
عدم توافق طرف های ذی نفع بی نتیجه ماند. در حالی 

که نماینده های کارگری پیشــنهاد افزایش حدود 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی را ارائه کرده اند، در 
مقابل تمایل نماینده های کارفرمایی تنها رشد ۱۵ 
درصدی دستمزدها )۲۲۵ هزار تومان( بوده است. 
از ســوی دیگر، یکی از کارفرمایان پیشنهاد کرده 
بود موضوع تعیین دستمزد به بعد از بیماری کرونا 
موکول شود که البته با مخالفت شدید طرف دیگر 
مواجه شد. این پیشنهاد در رسانه ها با عنوان فریز 
مزدی مطرح شد که البته شأن نزول آن نه بی نتیجه 
ماندن جلسات شورا، بلکه به پیش از آن و به عامل 
شــیوع ویروس کرونا برمی گردد و به همین دلیل 

نماینده های کارگری آن را بهانه سرکوب دستمزد 
می دانند. به هر روی، بعد از این کش وقوس ها به نظر 
می رسد نماینده های کارفرمایی به موضوع دیگری 
چنگ زده اند تا از قید دســتمزد جدید رها شوند. 
آن طور که به گوش می رســد، استدالل جدید این 
است که طبق قانون باید قبل از سال تکلیف روشن 
می شد و اکنون که زمان آن سپری شده، دیگر امکان 

قانونی برای این امر وجود ندارد.
با این حال شنیده ها حاکی اســت که فردا جلسه 
شورای عالی کار برگزار خواهد شد و احتماالً در این 

جلسه دستمزد حداقلی کارگران مشخص شود.

 روند تضعیف لیر که از هفته های گذشته 
آغاز شد امروز نیز ادامه یافت تا جایی که 
نرخ برابری لیر در مقابل دالر به کمترین 

سطح خود در طول ۱۸ ماه اخیر رسید.
به گزارش رویترز، به گفته فعاالن بازار، 
اصلی ترین دلیل ریزش لیر در حال حاضر 
نگرانی از پیامدهای اقتصادی کرونا روی 
اقتصاد ترکیه اســت، به ویــژه حاال که 
صنعت گردشگری این کشور به دلیل لغو 
پروازها و کنسلی رزرو هتل ها با چالشی 

جدی مواجه شده است.
بــه دنبــال افزایــش شــمار قربانیان 
کووید-۱۹ به ۶۴۹ نفر، محدودیت های 
تردد در برخی شــهرهای ترکیه وضع 
شده و در پایتخت حرکت کلیه قطارها 
متوقف شده است. وضعیت در استانبول 
که قطــب اصلی مالی ترکیه به شــمار 

می رود از همه وخیم تر است.
بســیاری از پروازهــای داخلــی و 
خارجی نیز در این کشــور لغو شــده 

اســت. شــمار مبتالیان به کووید-۱۹ 
 در ترکیــه از ۳۰ هــزار نفــر عبــور

 کرده است.  
در آخریــن دور از معامــالت ارزی 
اســتانبول، هر دالر با ۰.۵ درصد صعود 
به ۶.۷۲۲ لیر رســید تا بــه این ترتیب 
کاهش ارزش لیر در برابر دالر طی ســه 
ماه نخست امسال از هشت درصد فراتر 

رود.
ارزش پول ملی ترکیه از ســال ۲۰۱۸ 
تاکنــون ۴۰ درصد در برابر اســکناس 
آمریکایی تضعیف شــده است. در برابر 
دیگر ارزهای مهم، نرخ برابری هر یورو 
معــادل ۷.۳۱۲ لیر و هــر پوند معادل 

۸.۲۹۷ لیر اعالم شد.
با این حــال بورس اســتانبول عملکرد 
بهتری داشت تا جایی که شاخص بیست 
۱۰۰ در آخرین دور از معامالت با صعود 
۱.۲ درصدی )معادل ۱۱۰۲.۹۴ واحد( 

به ۹۳ هزار و ۱۷۴.۰۷ واحد رسید.  

سخنگوی گمرک ایران گفت: بازارچه مرزی 
ساری سو مسیر جدید ورود کاال از ترکیه به 

ایران  می شود.
ســید روح اله لطیفــی اظهار داشــت: با 
پیگیری های صورت گرفته و تالش سفارت 
ایران در آنکارا، بر اســاس تصمیم ترکیه، 
بازارچه مرزی ساری سو مسیر جدید ورود 

کاال از ترکیه به ایران می شود.
سخنگوی گمرک ایران اظهارداشت: با وجود 
پیگیری های بسیار، هنوز هیچ تصمیمی در 
خصوص عادی سازی تردد کامیون ها از مرز 
بازرگان گرفته نشده است وخبرهای منتشر 
شده در این خصوص تکذیب می شود، ولی 
خوشبختانه، بازارچه مرزی ساری سو که 
در شــرایط فراگیری ویــروس کووید ۱۹ 
صرفاً بــرای ورود کامیون های حامل اقالم 
بهداشتی و دارو در نظر گرفته شده بود از 
آخر این هفته می تواند عالوه بر کامیون های 
حامل اقالم بهداشــتی به کشور، پذیرای 
کاالی وارداتی از مســیر ترکیــه، با روش 

ترانشیپ منت یعنی جابجایی کاالاز کامیون 
به کامیون باشد.

وی افزود: این بازارچه مرزی صرفاً می تواند 
۱۵ کامیون را به صــورت روزانه پذیرش 
کند که در این شرایط اقدامی رو به جلو به 
شمار می رود، گمرک ایران نیز برای اجرایی 
شدن این تصمیم، از امروز در حال تجهیز 
این بازارچه به امکانــات تخلیه و بارگیری 
کامیونی است و با شبکه بهداشت نیز برای 
استقرار کارشناسان بهداشتی برای اجرای 
پروتکل بهداشتی ورود کاال هماهنگی هایی 
را انجام داده است. لطیفی در پایان گفت: 
مسیر ریلی کشورمان به ترکیه همچنان 
فعال اســت و در ۲۴ ساعت گذشته شاهد 
تردد ۱۰۳ واگن کاال بین دو کشور بودیم 
و همچنان بهترین مسیر تردد کاال بین دو 

کشور در شرایط فعلی محسوب می شود.
گفتنی اســت؛ بازارچه مرزی ســاری سو 
درفاصله یــک کیلومتری مــرز بازرگان 

دراستان آذربایجان غربی قرار دارد.

به دنبال تصمیم ســتاد ملی مقابله با کرونا، 
دستور رسمی شرایط حضور کارکنان در محل 
کار اعالم شد که بر این اساس باید به صورت 
دو سوم حضور داشــته و مابقی می توانند از 
آمدن به محل کار معاف و به صورت دورکار 

یا مرخصی باشند.
به گزارش ایســنا، در روزهای اخیر بود که با 
تصمیم ســتاد ملی مقابله با کرونا وضعیت 
حضور کارکنان در سازمان ها و اداره ها برای 
هفته آینده مشــخص و اعالم شد که از ۲۳ 
فروردین باید به صورت دو سوم در محل کار 
خود حضور داشته و یک سوم دیگر دورکار 
باشــند یا بتوانند از مرخصی استفاده کنند 
که البته مرخصی آنها جزو استحقاقی ساالنه 

محسوب نمی شود. 
به دنبال این تصمیم اخیرا ســازمان اداری و 
استخدامی طی بخشنامه ای شرایط جدید 
را مطابق با دستور ستاد ملی مقابله با کرونا 
تعریف و برای اجرا به دســتگاه ها ابالغ کرده 

است. 
بر این اســاس کلیه دســتگاه های اجرایی 

موظفند ضمن رعایت پروتکل ابالغی وزارت 
بهداشت در خصوص کارکنان، محیط اداری 
و ارباب رجوع و تجمعات اداری، کلیه خدمات 
عمومی و ضروری دستگاه را از ۲۳ فروردین با 
حضور دو سوم کارکنان ارائه و تا یک سوم از 
طریق دورکاری یا اعطای مرخصی به صورت 

نوبت بندی از حضور در کار معاف شوند. 
اما در تعییــن کارکنان بــرای دورکاری یا 
روزهای کاهش حضور در ادارات بانوان دارای 
فرزند خردســال و کارکنانی که گروه های 
آسیب پذیر هستند در اولویت قرار خواهند 
داشت. ساعت کار روزانه کارکنان دستگاه های 
اجرایی نیز که با تصمیم ستاد ملی کرونا به 
هفت تا ۱۴ تغییر کرده بود نیز در بخشنامه 
سازمان اداری و استخدامی به دستگاه ها ابالغ 

شده است. 
این در حالی است که تغییر ساعت و حضور 
کارکنان در محل کار خود از اســفند ماه و با 
شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا با تصمیم 
ستاد مقابله با کرونا در دستور کار قرار گرفت؛ 
به گونه ای که در ابتدا ساعت حضور کارکنان 

کاهش یافته و به هشتم تا ۱۳ رسید. اما در ایام 
نوروز و با افزایش محدودیت های که ستاد ملی 
مدیریت و مقابله با کرونا برای رفت و آمدها و 
حضور مردم در نظر گرفت در مورد فعالیت 
کارکنان سازمان ها نیز محدودیت های اعمال 
شد که در مرحله اول قرار شــد تا کارکنان 
به صورت شیفتی و یک ســوم در محل کار 
حاضر باشند و دو سوم دیگر به صورت دور کار 
بوده یا از مرخصی استفاده کنند که مرخصی 
 آنها جزو اســتحقاقی های ساالنه محسوب 

نمی شود.
هفته گذشــته بود که با پایان نوروز مجدد 
تصمیم گیری بر تمدید وضعیت موجود شد و 
بار دیگر سازمان اداری و استخدامی بخشنامه 
خود را تا ۲۰ فروردین تمدید کرد و در حال 
حاضر همچنان کارکنان به صورت یک سوم 
حاضر می شــوند و مابقی دور کار بوده یا از 

مرخصی استفاده می کنند.
اما از هفته آینده روال حضور برعکس شده و 
بجای یک سوم، دو سوم در محل کار حاضر 

خواهند بود.

در پی اخطار یکــی از نماینــدگان و رای موافق 
مجلس طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور 

از دستور کار پارلمان خارج شد.
به گزارش ایســنا، طرح سه فوریتی تعطیلی یک 
ماهه کشور بر اســاس اصل ۷۹ قانون اساسی در 
دستور کار مجلس قرار گرفت که با اخطار یکی از 

نمایندگان مواجه شد.
علی ادیانی طرح ســه فوریت این طرح را مغایر 
چهار اصل قانون اساسی عنوان و خاطرنشان کرد: 
طبق اصل ۷۹ قانون اساسی دولت باید در این باره 
الیحه دهد و مجلس آن را تصویب کند. عالوه بر 

این طبق اصل ۷۵ قانون اساسی طرح نمایندگان 
نمی تواند موجب افزایش هزینه یا کاهش هزینه 

برای دولت شود.
وی افزود: پیش از این آقا )رهبری( نامه مکتوبی 
نوشتند و گفتند هر گونه تصمیم درباره بنزین با 
نظر شــورای امنیت ملی صورت می گیرد. اگر در 
این باره تمشیت نشــود امنیت ملی را مخدوش 

می کند.
ادیانی اضافــه کرد: این طــرح همچنین با اصل 
۱۷۶ مغایر اســت. چرا که بر اساس آن تعطیلی 
حد و حصر قائل شــدن و محــدود کردن حقوق 

شهروندی جزو اختیارات شــورای عالی امنیت 
ملی است. چرا ما به دنبال قانون نویسی هستیم 
در حالی که شــهریور امســال قانــون مدیریت 
 بحــران به دولــت ابالغ شــده و نیــازی به این 

طرح نیست.
مسعود پزشکیان این اخطار را وارد دانست و گفت: 
به نظرم این طرح از نظر قانونی اشکال داشته و ما 
نباید آن را می پذیرفتیم. در ادامه این اخطار به رای 
مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت 
کردند و بر همین اســاس این طرح از دستور کار 

مجلس خارج شد.

بانک مرکزی اعالم کرده که برنامه ای برای کاهش نرخ ســود 
ســپرده های بانکی وجود ندارد، اما برخی بانک ها که تاکنون 
بیش از رقم مصوب شــورای پول و اعتبار، ســود به سپرده ها 
پرداخت می کردند، در حال کاهش نرخ سود سپرده و نزدیک  

کردن آن به نرخ مصوب هستند.
به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر، برخی مراجع از کاهش نرخ 
سود سپرده توسط بانک مرکزی خبر دادند و این در حالی است 
که بانک مرکزی تصمیم برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی 

را نیز تکذیب کرد.
بر اساس آخرین مصوبه ای که در ســال ۱۳۹۶ از سوی بانک 
مرکزی در خصوص نرخ سود سپرده بانکی ابالغ شده، حداکثر 

نرخ سپرده های بلند مدت ۱۵ درصد و کوتاه مدت ۱۰ درصد 
است که البته تاکنون تعداد زیادی از بانک ها این سقف را رعایت 

نمی کردند.
البته در برخی خبرها نیز آمده بود که طی جلســه رئیس کل 
بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها، قرار شده که طبق مصوبه 
شورای پول و اعتبار، بانک ها نرخ سود سپرده های حقیقی را به 

۱۷.۵ درصد و حقوقی را به ۱۵ درصد کاهش دهند.
این در حالی است که پیش از این نیز، نرخ مصوب شورای پول 
و اعتبار برای سپرده های بانکی حداکثر ۱۵ درصد بوده است. 
اما طی روزهای اخیر تعدادی از مشــتریان برخی بانک های 
خصوصی نســبت به کاهش نرخ ســود سپرده هایشان گالیه 

داشتند؛ به طوریکه گفته می شد با رقمی مشابه، سودی که برای 
آن ها واریز شده، کمتر از مبلغی بوده که پیش از این به حساب 

آن ها واریز می شده است.
در این باره، محمدرضا جمشــیدی - دبیر کانــون بانک ها و 
موسســات اعتباری خصوصی - در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه تا این لحظه هیچ مصوبه ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر 
تغییر نرخ سود سپرده به بانک ها ابالغ نشده است، اظهار کرد: 
بر اساس آخرین مصوبه ای که بانک مرکزی در این مورد داشته، 
نرخ سود سپرده های بانکی حداکثر ۱۵ درصد است، اما برخی 
بانک ها بــا روش هایی بیش از این مقدار را به ســپرده گذاران 

پرداخت می کنند.

وی افــزود: در قراردادی کــه بین بانک و ســپرده گذار امضا 
می شود، نرخ سود ســپرده ۱۵ درصد عنوان شده، اما بعضا از 
طریق قرارهای شفاهی بین بانک و مشتری، سودهای بیشتری 
از این رقم در اختیار مشتری قرار می گیرد که بانک مرکزی از 
سال گذشته بر کاهش نرخ سود غیرقانونی سپرده و کاهش آن 

به رقم مصوب تاکید کرده است.
به گفته جمشیدی، تغییری در نرخ سود سپرده از سوی بانک 
مرکزی اعالم نشده، اما برخی بانک ها به تدریج در حال کاهش 
نرخ سود ســپرده های قبلی و نزدیک  کردن آن به رقم مصوب 

بانک مرکزی هستند.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه 

قرارداد بین بانک و سپرده گذار مانند قبل حاکم است، گفت: 
هیچ بانکی اجازه ندارد در قرارداد رسمی خود، نرخ سود سپرده 
را باالتر از ۱۵ درصد قید کند و نرخ هایی که تاکنون به مشتری 
پرداخت می شد نیز بر اساس قراردادهای شفاهی بوده است؛ 

بنابراین تغییری در قراردادهای امضا شده رخ نمی دهد.
به این ترتیب، به نظر می رسد که برخی بانک ها به تدریج در حال 
کاهش نرخ سود سپرده های قبلی و تطبیق تدریجی آن با نرخ 
سود مصوب شــورای پول و اعتبار هستند؛ موضوعی که شاید 
فعاالن بازار سرمایه را خوشحال کند، چراکه با کاهش نرخ سود 
سپرده های بانکی و ثبات نســبی بازار طال و ارز، جذابیت بازار 

سرمایه برای سپرده گذاران افزایش خواهد یافت.

نرخ غیر رسمی سودهای سپرده بانکی کم شد
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۱۲ درصد از سهام شستا 
به بورس می آید 

 تحقق »رونق تولید« در سال ۹۸ و عزم 
راسخ برای »جهش تولید« در سال

در حساس ترین 
مراحل مدیریت
منابع و مصارف
 بودجه  قرار داریم

تا پایان 
اردیبهشت 

کرونا  را  مهار 
می کنیم
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نمکی در صحن مجلس:

سرمقاله

يادداشت

زنگ  خطر 
تورم های  شدید

تبعات  افزایش 
میزان وام خانوار

تــورم ترکیبــی از ســبد 
کاالهــای مصرفــی مردم 
اســت و گاه در این ســبد 
بعضی کاالها افزایش چند 
صد درصدی دارند. در مقابــل کاالهایی افزایش 
کمتری دارند و میانگین آن باعث می شود که ما 
به یک عددی برسیم به عنوان تورم. البته تورم قشر 
متوسط که نیازهای مشخصی دارند طبیعی است 
که شاید باالتر باشد چون در این سبد ممکن است 

کاالهایی باشد...

 حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصاد و کارآفرینی

  لطفعلی بخشی، اقتصاددان
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کاهش پروازهای داخلی 
تا بیش از ۹۰ درصد

نرخ تورم سال های 9۷ و 98 براساس محاسبات بانک مرکزی به ترتیب 31.2  و 41.2 درصد است

رکورد 41/2 درصدی نرخ تورم
صفحه 4

صفحه3

نقش اندک وام یک میلیونی در هزینه خانوارها

وام یک میلیون تومانی بر ای خانوار شهری فقط 14.7  و  
 برای خانوار روستایی 26.7 درصد از هزینه ها را پوشش می دهد

در حالی که دو روز گذشــته گفته می شــد که 
اعتباری حدود هزار میلیارد تومان برای کنسلی 
پروازها در هفته های گذشته پرداخت شده است، 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد: 
کاهش پروازهای داخلــی در این ایام به بیش از 
۹۰ درصد رسیده اســت و چهار ایرالین داخلی 
نیز عملیات پروازهایشان را در این راستا متوقف 
کردند اما همچنان منتظر پرداخت اعتبارات الزم 
از سوی ستاد کرونا برای جبران این خسارت ها 
هستیم. در پی شــیوع ویروس کرونا در کشور و 
باال رفتن آمار مبتالیــان و جان باختگان محمد 
اسالمی وزیر راه و شهرسازی  در همان روزهای 
نخست اسفند ماه پارســال اعالم کرد که مردم 
می تواند بدون پرداخت جریمــه بلیت پرواز یا 
قطارهای خریداری شده خود را کنسل کرده یا 
به زمان دیگری موکل کنند.در این راستا به گفته 
اسالمی بیش از ۲۰۰ هزار بلیت هواپیما کنسل 
شد و بالغ بر سه هزار میلیارد تومان خسارت به 
ایرالین های داخلی البته تــا ۱۵ فروردین ماه و 
براساس برآورد انجمن شرکت های هواپیمایی 
وارد شده است. البته دو روز گذشته آمار و ارقام 
رسمی اعالم شده نشان می داد که هزار میلیارد 
تومان برای جبران خسارت ناشی از کنسل شدن 
بلیت هواپیما پیش بینی و پرداخت شده است.این 
در حالی است که مقصود اسعدی سامانی - دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی - در این باره گفت: 
هنوز هیچ اعتباری برای جبران خســارت های 
وارد شده به شرکت های هواپیمایی داده نشده 
و البته این در حالی اســت کــه کاهش پروازها 
همچنان ادامه دارد و بیشتر و بیشتر می شود. وی 
افزود: کاهش مســافرت های هوایی و پروازهای 
داخلی از همان اسفند ماه پارسال آغاز شد و به 
 تدریج به حدود ۷۵ درصد رســید که البته این

 میزان کاهش هم اکنون...

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه خبر داد

نوبخت در صحن مجلس:

دستمزدهای فروردین باید مطابق با رقم جدید باشد

دستور معافیت حضور کارکنان در ادارات صادر شد

طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور از دستور کار مجلس خارج شد

ادامه سقوط لیر

ارزش لیر به کمترین سطح ۱۸ ماه اخیر رسید
سخنگوی گمرک ایران:

مسیر جدید واردات کاال از ترکیه از آخر هفته فعال می شود



اقتصاد2
ایران وجهان

شاخص در قله 583 هزار واحدی ایستاد
رشد ۱۴ هزار واحدی شاخص کل 

بورس
شــاخص کل بورس تهران در معامالت روز ســه 
شــنبه هم صعودی بــود و با بیــش از ۱۳ هزار و 
۸۰۰ واحد رشــد به ۵۸۳هزار و ۵۵۸ واحد رسید.

شــاخص کل بورس تهران در معامالت روز ســه 
شــنبه هم صعودی بود و بیش از ۱۳ هزار و ۸۰۰ 
واحد رشــد کرد.با رشد روز سه شــنبه، شاخص 
 کل بورس بازار ســرمایه به قله ۵۸۳ هزار و ۵۵۸

 واحد رسید.سایر شــاخص های بورس تهران نیز 
روز سه شنبه ســبزپوش بودند و شاخص قیمت 
 )وزنی-ارزشــی( با ۳ هــزار و ۷۱۱ واحد رشــد

 )معادل ۲.۴۴ درصد( بــه ۱۵۵ هزار و ۵۴۱ واحد 
رسید. شاخص کل )هم وزن( نیز با ۴ هزار و ۲۹۷ 
واحد )معادل ۲.۱۰ درصد( افزایش به ۲۰۹ هزار و 
۳۱۸ واحد رسید.اما شــاخص قیمت )هم وزن( با 
 دو هزار و ۸۵۸ واحد رشــد )معادل ۲.۱۰ درصد( 
و شاخص آزاد شــناور نیز با ۱۶ هزار و ۲۲۳ واحد 
افزایش )معادل ۲.۱۹ درصد( به ترتیب در ارتفاع 
۱۳۹ هــزار و ۲۶۰ و ۷۵۷ هــزار و ۲۷۳واحــدی 
قرار گرفتند.در پایان معامالت روز ســه شــنبه 
همچنین شــاخص بــازار اول با ۹ هــزار و ۶۱۴ 
 واحــد افزایش )معــادل ۲.۴۰ درصــد( به ۴۱۰ 
هــزار و ۱۷۴ واحد و شــاخص بــازار دوم هم با 
۳۰ هــزار و ۵۸۳ واحد )معــادل ۲.۵۱ درصد( به 
یک میلیــون و ۲۴۹ هزار و ۴۴۱ واحد رســیدند. 
بورس تهران روز ســه شــنبه شــاهد داد و ستد 
۶ میلیــارد و ۴۷۵ میلیــون برگه ســهم و حق 
تقدم بــه ارزش ۵ هــزار و ۵۹۰ میلیــارد تومان 
 در بیــش از یــک میلیــون و ۱۴۳ هــزار نوبت 
معامالتی بود.همچنین بیشترین تأثیر در شاخص 
نیز به ترتیب متعلق به نمادهای تاپیکو با یک هزار 
و ۴۰۸ واحد، فارس با یک هزار و ۲۱۰ واحد، فوالد 
با یک هزار و ۴ واحد، فملی بــا ۸۵۲ واحد، رمپنا 
با ۶۰۳ واحد، اخابر با ۶۰۲ واحــد و وامید با ۴۸۸ 
واحد بود. نمادهای وبملت، وتجارت، غگل، شپنا، 
 فملی، ومعادن و فوالد نیز نمادهای پربیننده بورس 

تهران بودند.

رشد ۱۰ هزار تومانی قیمت سکه
هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی طرح جدید 
در معامــالت سه شــنبه  بــا رشــد ۱۰ هزار 
تومانــی قیمت نســبت بــه دیروز بــه بهای 
 ۶ میلیون و ۴۶۰ هــزار تومــان ارزش گذاری

 شــد.هر قطعــه ســکه تمــام بهــار آزادی 
طرح قدیم نیز در ســاعت ۱۳ روز ســه شنبه 
 ۶ میلیــون و ۳۷۰ هزار تومــان قیمت گذاری

 شد. همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان، ربع ســکه یک میلیون و ۸۷۰ هزار 
تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۸۰ هزار تومان 
داد و ستد شد.هر گرم طالی خام ۱۸ عیار ۶۴۸ 
هزار تومان و هر مثقال طال نیز ۲ میلیون و ۸۱۰ 
هزار تومان ارزش گذاری شد.نرخ اونس طال به 
قیمت دیروز یعنی یک هزار و ۶۵۳ دالر ارزش 
گذاری شد.مهم ترین علت فراز و نشیب قیمت 
طال و ســکه در معامالت روزهای اخیر، نوسان 
قیمت اونس در بازارهای جهانی و رشد قیمت 
دالر در داخل بــوده اســت.از آنجایی که همه 
واحدهای صنف طال و جواهر تا ۲۰ فروردین ماه 
تعطیل هســتند، قیمت اعالم شده برای طال و 
انواع ســکه در این روزها بر اساس محاسبه نرخ 
 دالر و قیمــت اونس طــال در بازارهای جهانی

 انجام می شود.

 انتقاد از محدودیت  جدید برای 
تازه واردان به بورس

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تدابیر 
ســازمان بورس برای حل مشــکل هســته 
معامالت گفت: این یک مشــکل فنی است و 
نباید هر روز با یک محدودیــت تازه، جریان 
ورود نقدینگی به بازار سرمایه را محدود کرد.

محمدهادی بحرالعلوم در گفتگــو با مهر با 
اشــاره به مشکالتی که در هســته معامالت 
بورس ایجاد و منجر به اعتراض ســهامداران 
شده است واقدامات سازمان بورس برای حل 
این مشکل، گفت: اولین نکته این است که اگر 
اعتقاد داشته باشیم که باالخره باید فرهنگ 
ســهامداری در جامعه گســترش پیدا کند، 
چاره ای جز این وجود ندارد که این مســیر را 
برای عموم مردم باز نــگاه داریم؛ به خصوص 
اینکه بازار ســرمایه همواره بــه عنوان یکی 
از مظاهر اقتصادهای رو به توســعه به شمار 
می رود و نمی شود این اصل را قبول داشت اما 
هر روز با یک اقدام خارج از قاعده، این مسیر 
را محدود کرد. این طور بازار سرمایه را به یک 

شیر بی یال و دم تبدیل خواهیم کرد

اخبار

در اولین جلسه علنی مجلس 
در ســال ۹۹ و با حضور وزرای 
بهداشــت، کشــور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه اقدامات 
اقتصادی و درمانــی دولت در 
راســتای مواجه با ویروس کرونا تشریح شد. این جلسه در 
غیاب علی الریجانی رئیس مجلس به دلیل ابتال به کرونا، به 

ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.
نخستین جلسه علنی مجلس در سال ۹۹ به ریاست مسعود 
پزشکیان نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی با حضور 
بیش از دو سوم از نمایندگان برگزار شد.سعید نمکی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی در جمع نمایندگان 
آخرین برنامه ها، اقدامات و راهکار های وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی را برای پیشگیری و مقابله با بیماری 
کرونا در جمع نمایندگان تشریح کرد. همچنین در جلسه 
امروز، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و 
عبدالرضا رحمانی فضلی آثار اقتصادی بیماری کرونا را مورد 
بحث و بررسی قرار دادند.مســعود پزشکیان نایب رئیس 
مجلس در ابتدای این جلسه ضمن قدردانی از تالش های 
ارتش، سپاه پاسداران، دولت، کادر درمان و صدا وسیما در 
مقابله با ویروس کرونا، گفت: آنچه مهم است و باید انجام 
دهیم این است که اگر یک ماه با قدرت عمل کنیم می توانیم 
ویروس را زمین گیر کنیم؛ با اقدامات عالمانه و با مشارکت 
مردم خواهیم توانســت این مســائل و همچنین مسائل 

اقتصادی، معیشتی و گرفتاری هایی موجود را حل کنیم.

وزیر بهداشت: الپایان اردیبهشت ماه کرونا 
را مهار می کنیم

وزیر بهداشــت در این جلســه گفت: آنچه امروز در کشور 
می بینیم، مرحله مدیریت بیماری است و به مهار و کنترل 
نرسیدیم. نباید دچار توهم یا گرفتاری محاسباتی شویم. در 
حال حاضر ۷۱ میلیون نفر از مردم کشور را با اتکا به سامانه 
سیب و پرونده الکترونیک سالمت و سامانه ۴۰۳۰ غربالگری 
کرده و مواردی که در مرحله اولیه بیماری هستند را شناسایی 
کردیم. این پروتکل تایید شده در جهان است.در روزهای آتی 
شاهد این خواهیم بود که فاصله بین مرگ ها و موارد مثبت 
ابتال بیشتر می شود. این فاصله بیشتر، وضعیت ایران را بهتر 

نشان می دهد.امروز از نظر ابتال رتبه هفتم و در مرگ و میر 
رتبه ششــم را در جهان داریم. هیچ پدیده ای برای اقتصاد 
کشور، سهمگین تر از طوالنی تر شــدن مدت کرونا نیست. 
امیدواریم تا پایان اردیبهشــت ماه بتوانیــم به یک مرحله 
مهم در مقابله با ویروس »کرونا« برسیم. به این دلیل فاصله 
گذاری هوشمند را ایجاد کردیم تا هم از نظر اقتصادی دچار 
مشکل نشــویم و هم کرونا را مدیریت کنیم. ما در پاییز ۹۸ 
پیک پاییزه آنفلوآنزا را داشتیم و منتظر نوع B آنفلوآنزا بودیم 
و گزارش هایی در این رابطه پس از بارش برف گزارش داده 
شد. پس از آن، دو مورد در روز ۲۹ بهمن به ما گزارش دادند 
که در شهر قم عالیم دارند. کیت تشخیصی کرونا درست بعد 
از دو هفته که در ایران تشــخیص داده شد، توسط سازمان 
جهانی بهداشــت وارد شــد. ولی در همان روزهای اول در 
انستیتو پاستور، کیت تشخیصی کرونا جدید را طراحی کرده 
بودیم و دو آزمایشگاه در کشور آماده تشخیص بود.۲۳ تیم 
اپیدمیولوژیست در حال کار روی این موضوع هستند که منشا 
اول بیماری کجا بود.امروز زمان ریشه یابی بیماری و منشا آن 
نیست و وقت مبارزه با بیماری اســت.در فرانسه به ازای هر 
هزار نفر، حداقل هفت دارد و ما یک و شش دهم تخت داریم. 

میزان تخت های بیمارستانی اروپا ۴ تا ۵ برابر ایران است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه: در حساس ترین 
مراحل مدیریت منابع و مصارف بودجه قرار داریم

محمدباقر نوبخهت رئیس ســازمان برنامــه و بودجه در 
جلسه علنی مجلس گفت: فردا باید ۴ هزار ۴۰۰ میلیارد 

تومان نیز به عنوان کمک معیشتی به مردم پرداخت شود. 
امروز یا فردا ۱۰۰ درصد اعتباراتی کــه مربوط به حوزه 
ردیف های بهداشــت و درمان است، تسویه خواهند شد. 
قرار بود بخشــی از این تعهــدات را از محل صرفه جویی 
بنزین پرداخت کنیم کــه با توجه به کاهــش تقاضا در 
کشورهای همسایه که آن ها نیز  مشکالت خاص خود را 
 دارد، دولت در حساس ترین مدیریت منابع و مصارف است 
قرار گرفــت. تا کنون ۳هــزار و ۵۶۰ میلیــارد تومان به 
شکل ویژه برای تقویت ســتاد ملی مبارزه با کرونا، ستاد 
تهران بزرگ و اســتان ها به عنوان تنخواه پرداخت شده 
اســت،برای ماه های آینده بالغ به ۱۲هزار ۴۰۰ میلیارد 
تومان برای تجهیزات بیمارســتان ها در جهت مقابله با 
کرونا، تامین دارو، البســه و پوشــاک ویژه کادر درمان، 
کیت هــای آزمایشــگاهی، جبران کمبــود درآمدهای 
اختصاصی دانشــگاه های علوم پزشــکی تخصیص داده 
می شود.ابتدا به همه شــرکت های داخلی و دانش بنیان 
ارایه خواهیم کرد تا هر امکانی که برای تامین و تولید این 
اقالم از قبیل تجهیزات، البسه، دارو و موارد ویژه ای که برای 
بیمارستان ها الزم است را به ما اعالم کنند. اگر شرکت های 
داخلی ازعهده این کار بربیایند یک سنت را هم از خارج 
وارد نمی کنیم.۱۲هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای حمایت 
از مشاغل و کسبه در نظر گرفته شده است.برای حمایت از 
گروه های حساس و آسیب دیده ، در مرحله اول ۳ میلیون 
نفر شناسایی شــدند که حقوق ثابت و مالکیت دیگری 
نداشتند به این افراد از ۲۰۰تا ۶۰۰ هزار تومان در اسفند 

ماه پرداخت کردیم.
مرحله دیگــر تا چنــد روز دیگــر در فرودیــن انجام 
می شــود و جامعه هدفش حدود ۴ میلیون نفری است 
که درآمدشــان روزمزد یا فصلی اســت. حساب کارت 
 یارانه این افراد بین یک تــا دو میلیون تومان طی امروز 
و فردا شارژ خواهد شــد. این مبلغ با چند ماه تنفس به 
تدریج و طی دو سال از حساب افراد کسر می شود.قرار 
بود سود این پرداخت ها ۱۲ درصد باشد، اما بنا بر تصمیم 
گرفته شده ســود این وام ۴ درصد حساب خواهد شد. 
۷۸ میلیون نفر که یارانه می گیرند اگر متقاضی باشــند 
می توانند با همین مکانیزم درخواســت وام با سود ۱۲ 
درصد کنند.حدود سه میلیون بنگاه تجاری را شناسایی 
کردیم که به آن ها ۷۵ هزار میلیارد تومان تســهیالت 
 خواهیم داد تا دوره گذار بیمــاری کرونا و آثار اقتصادی 

آن را پشت سر بگذارند.

وزیر کشــور: آمار کاهش ابتال به کرونا در 
بسیاری از استان ها

طبق گزارش های واصله، روند ابتالی مردم به بیماری 
کرونا در بسیاری از اســتان ها رو به کاهش است.وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی در ۳۰ بهمن ماه 
درباره بیمــاری کرونا اولین گــزارش را در دولت ارائه 
داد و ما در روز ۱ اسفند در وزارت کشور، ستاد مقابله با 
کرونا را تشکیل دادیم.حدود ۱۳۵۸ شهر داریم که در 
تمام این شهرها اقدامات الزم از جمله ضدعفونی کردن 
معابر و همچنین رعایت نکات بهداشتی مورد توجه قرار 
گرفته است.یکی دیگر از مسائلی که ما باید همزمان با 
شیوع ویروس کرونا مورد توجه قرار می دادیم، رسیدگی 
به مباحث بحرانی مثل سیل بود و همچنین مباحثی در 
حوزه مرزها وجود داشت که وزارت کشور اقدامات خود 
را در این راستا انجام داد.در ایام عید، روزی ۲۰۰۰ تخت 
بستری داشتیم اما در حال حاضر به ۴۰۰ مورد رسیده 
است و در بسیاری از اســتان های دیگر کشور هم رویه 
به همین صورت است.این مســئله به این معنا نیست 
که ما اعالم کنیم شرایط بسیار خوب است و فعالیت ها 
باید به صورت عادی انجام شود بلکه باید با هماهنگی 
و مشارکت یکدیگر، این روند مدیریت بیماری کرونا را 
ادامه دهیم تا طول عمر این بیماری و فوتی ها کاهش 

یابد.

در اولین جلسه علنی مجلس در سال جدید برای مواجه با کرونا تشریح شد

اقدامات اقتصادی و درمانی دولت

رئیس جمهور در ارتباط ویدئو کنفرانسی با مسووالن 5استان
عجله ای برای بازگشایی مدارس 

و دانشگاه ها وجود ندارد
رئیس جمهــور روز ســه شــنبه در ارتباط 
ویدئو کنفرانســی با اســتان های خراســان 
جنوبی، خراسان شــمالی، ایالم، کهگیلویه 
و بویراحمد و چهارمحــال و بختیاری ضمن 
گفتگو با استانداران، روســای دانشگاه های 
علوم پزشکی این استان ها و مسئوالن برخی 
مراکز درمانی و تولیــدی در این مناطق، در 
جریان آخرین وضعیت شــیوع بیماری کرونا 
و چگونگی مقابله با این بیماری و روند درمان 
بیماران قرار گرفت.حسن روحانی همچنین 
در این ارتباط تصویری با شماری از پزشکان 
و پرستاران بیمارســتان های ولی عصر)عج( 
بیرجند دراستان خراســان جنوبی و شهید 
مصطفی خمینی در ایــالم، نیز گفتگو و روند 
ارایه خدمات بهداشتی و بســتری، درمان و 
ترخیص بیماران مبتال بــه کرونا و کمبودها 
و نیازمندی هــای ایــن مراکز را بــرای ارایه 
خدمات بهتر بــه مردم بررســی کرد.رئیس 
جمهور در ارتباط ویدئو کنفرانســی با استان 
خراســان شــمالی، با مدیر و برخی کارگران 
شــرکت پاک شــیمی اترک در زمینه تولید 
انواع محلول های ضدعفونی وچگونگی تأمین 
حفاظت و امنیت کارگــران، برای جلوگیری 
از ابتالء آنها به بیمــاری گفتگوکرد.روحانی 
همچنین در گفتگو با مدیر عامل سایت طرح 
ملی فناوری سامانه پرتودهی گاما در استان 
چهارمحال و بختیاری که به منظور استریلیزه 
ماســک و تجهیزات پزشــکی و محصوالت 
کشــاورزی در منطقه اقتصادی شــهرکرد 
فعالیت می کند با روند فعالیت این مجموعه 
آشنا و از تالش های انجام شده در این مرکز و 
سایر سایت هایی که با رعایت اصول بهداشتی 
در راستای کمک به بخش بهداشت و درمان 
تالش می کننــد، قدردانــی کرد.روحانی در 
این ارتباط های ویدئو کنفرانســی با اشاره به 
اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند و آغاز بکار 
مشاغل کم ریســک از ۲۳ فروردین براساس 
تصمیم ســتاد ملی مقابله بــا کرونا، خطاب 
به استانداران و مســئوالن بهداشت و درمان 
اســتان ها، گفت: بازگشایی تدریجی مشاغل 
باید با دقت و رعایت کامل تمام دستورالعمل ها 
و اصول بهداشتی انجام شود، چرا که اگر اصول 
بهداشتی به خوبی مراعات نشود ممکن است 
این اقدام نه تنها مفید نبوده، بلکه خطرناک 
هم باشد.رئیس جمهور با اشاره به اینکه  نباید 
تصور شــود که این بیماری و گســترش آن 
به پایان رسیده اســت، افزود: مردم، کسبه و 
کارمندانی که از ۲۳ فروردین سر کار می روند، 
باید اصول بهداشــتی را با دقت وحساسیت 
رعایت کنند و مطمئناً مراقبت فردی بهترین 
راه برای جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری 
خواهد بود.روحانی با تأکید بر اینکه موفقیت 
اجرای طرح فاصله گذاری هوشــمند مبتنی 
بر رعایت اصول از ســوی مردم است، خاطر 
نشان کرد: مسئوالن و دســتگاه های ذیربط 
در زمینه آمــوزش و اطالع رســانی به مردم 
بویژه صدا و ســیما هم باید با در نظر گرفتن 
برنامه های مناســب، اصول و نکات بهداشتی 
مدنظر از سوی بخش بهداشت و درمان را برای 
مردم توضیح دهند.رئیس جمهور با اشاره به 
اعالم آمادگی اســتانداران برای اجرای طرح 
فاصله گذاری هوشمند در اســتان ها و ایجاد 
شرایط مناســب برای تحقق این کار، گفت: 
می خواهیم هــم مردم از زندگــی اجتماعی 
و کســب و کار خود دور نمانند و هم روندی 
که بخش بهداشــت و درمان برای توقف ابتال 
وشیوع کرونا در کشور داشــته، دچار آسیب 
نشود.روحانی افزود: هنوز این بیماری پیش 
روی ما قرار دارد و مشــخص نیست که تا چه 
زمانی ادامه خواهد داشــت و لذا باید تالش 
کنیم تا توأم با حفظ ســالمت مردم بتوانیم 
شــرایط را برای تأمین زندگی آنان نیز فراهم 
کنیم.رئیس جمهــور در ایــن ارتباط ویدئو 
کنفرانسی در پاسخ به درخواست استانداران 
درزمینــه اعمال حساســیت بیشــتر درامر 
بازگشــایی مدارس  تا زمانی که اطمینان از 
شرایط حاصل نشده، گفت: در بخش آموزش 
هیچ عجلــه ای بــرای راه اندازی مــدارس و 
دانشــگاه ها وجود ندارد، ضمــن اینکه باید 
شرایط برای بازگشــایی مدارس به گونه ای 
باشــد که هم از اجرای کامل دســتورالعمل 
های بهداشــتی اطمینان داشته باشیم و هم 
 بتوانیم دغدغه خانواده ها را در این راستا از بین

 ببریم.
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نایب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از عرضه ۱۲ 
درصد از سهام شستا در بورس خبر داد.

حسن امیری در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر اینکه 
فرآیند عرضه سهام شستا )شــرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی( در بورس، در حال طی کردن مراحل 
الزم اســت، اظهار کرد: در واقع شستا مراحل نهایی 
پذیرش را طی می کند و سهام آن به زودی در بورس 
عرضه می شود.وی با بیان اینکه ۱۲ درصد از سهام شستا 
عرضه خواهد شد، به اینکه آیا عرضه اولیه در فروردین 
ماه صورت خواهد گرفت؟ پاسخ داد: شستا اقداماتی که 
باید انجام می داد را انجام داده است. یک یا دو اقدام دیگر 
مانده که باید توسط شرکت انجام شود و زمانی که این 
اقدامات هم صورت بگیرد، سهام شستا عرضه می شود. 
در واقع این اقدامات ارتباطی به سازمان بورس ندارد و 
اقدامات کوچکی است که باید توسط شستا انجام شود.

بر اساس این گزارش، یکی از تاکیدات رئیس جمهور 
خروج دســتگاه های دولتی، نهادها و ســازمان های 
عمومی از بنگاه داری بوده و در این راستا قرار شد سهام 
شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( در 
بورس عرضه شود تا به گفته محمد شریعتمداری - وزیر 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی - این وزارتخانه از بنگاه داری 
به سمت سهام داری حرکت کند.گرچه طبق گفته های 
وزیر تعاون قرار بود این اتفاق در مهر ســال گذشته 
صورت گیرد، اما در نهایت در ۲۳ آذرماه ۱۳۹۸ پس 
از چندین ماه جلسه پذیرش شستا در محل سازمان 
بورس و اوراق بهادار تهران برگزار شد و مدیرعامل این 
مجموعه پیش از جلسه مذکور، در این مورد توضیح 
داد که با توجه به تاکیدات ویژه ریاســت جمهوری و 
پیگیری های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و البته 
همکاری مجدانه سازمان بورس و بورس تهران، به زودی 
بازار سرمایه شــاهد عرضه سهام این مجموعه بزرگ 

اقتصادی خواهد بود. همچنین مستندات الزم برای 
طرح در جلسه پذیرش و ارائه به اعضای هیت پذیرش 
آماده شده است. پس از پذیرش، وارد مراحل عملیاتی 

عرضه در بازار سهام می شویم.  

وعده عرضه سهام شستا در بورس تا پایان 
سال ۱3۹8 و بازپس گیری آن

البته پس از آن، علی صحرایی - مدیرعامل شــرکت 
بورس اوراق بهــادار تهران - با تاکیــد بر اینکه هنوز 
زمان عرضه سهام شســتا در بورس مشخص نیست، 
به ایسنا توضیح داد که جلسه پذیرش شستا در بورس، 
برگزار شد و هیات پذیرش نکاتی داشتند که به شرکت 
اعالم کردند. این نکات اکثرا در راستای شفاف سازی، 
اطالعات مازاد، اقدامات برای برخی دارایی هایی بود 
که باید انجام شود تا جلسه هیات پذیرش مجدد برگزار 

شود. تالش می شود عرضه سهام شستا در بورس قبل از 
سال جدید صورت گیرد.

شروط پذیرش شستا در بورس
چندی بعد صحرایی درمورد شروط پذیرش شستا در 
بورس توضیح داد که عرضــه زمانی صورت می گیرد 
که امیدنامه نهایی شــود و به شــفافیت کافی برسد. 
همچنین شستا باید  شرایطی که اعضای هیات پذیرش 
گذاشتند را مهیا کنند. شرایط درمورد شفاف سازی 
اســت. همچنین بندهای حســابرس باید رفع ابهام 
شود.وی به این سوال که سهام شستا سال ۹۸ عرضه 
می شود یا خیر و اینکه چند درصد این شرکت در بورس 
عرضه خواهد شد؟ پاسخ داد که مشخص نیست سهام 
شستا امسال عرضه شود یا خیر. همچنین شستا جزو 
شرکت های بزرگی است که پنج درصد آن در بورس 

عرضه خواهد شد.

موانع ورود شستا به بورس
سرانجام مرتضی لطفی - عضو هیئت مدیره سازمان 
تامین اجتماعی - در اواخر سال ۱۳۹۸ درباره سیاست 
خروج از بنگاه داری در شستا گفت که در هر صورت 
منافع ذی نفعان ما در رویکرد سهام داری و پرتفوگردانی 
بهتر تامین میشود تا مدیریت یک بنگاه. سازمان یک 
برنامه راهبردی پنج ساله داشــته که سال آینده به 
اتمام می رسد. در این برنامه آمده است که فعالیت های 
اقتصادی در پنج حوزه دارو، نفت و گاز، آی تی، بانک و 
فوالد منحصر شود.به گفته لطفی، با توجه به اصل ۴۴ 
و سیاست دولت نباید مدیریت بر بنگاه داشته باشیم و 
حداکثر سهم ما ۴۰ درصد است. البته این اراده هم به 
طور جدی در همه ارگان ها و ســازمان ها وجود دارد، 
اما موانع قانونی فراوانی داریم. شــرایط احراز خریدار 
به لحاظ بورس، وضعیت شرکت ها، متغیرهای ارزی و 
قیمتی از جمله موانعی هستند که نه تنها حوزه سازمان 
بلکه سایر حوزه ها مانند بانک ها، بنیاد مستضعفان و 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هم با آن رو برو هستند.

این مقام مسئول اظهار کرد که همین بس که سازمان 
خصوصی سازی متهم به عدم رعایت قانون  است. ما 
الزام داریم واحدهــا را از طریق بورس و فرابورس ارائه 
کنیم و مذاکره و مزایده در واگذاری ممنوع است. نباید 
با بخش خصوصی در برخی حــوزه ها فعالیت کنیم. 
بورس بیش از ۱۷۰ درصد رشــد دارایی داشته است. 
اکنون تامین اجتماعی معتقد است حتی االمکان از 
بنگاه داری خارج شــود و دارایی های خرد را از طریق 
مشارکت در سهام به ارزش تبدیل کند.در نهایت، به نظر 
می رسد، به زودی و احتماال تا اواخر فروردین ماه شاهد 

عرضه اولیه سهام شستا در بورس باشیم.

ویروس کرونا ظاهراً نتوانسته بازار مسکن پردیس 
را به طور کامل از پا درآورد؛ به طوریکه واسطه های 
ملکی بعد از ایام نوروز هــم قیمت ها را ۱۰ تا ۱۵ 

میلیون تومان باال برده اند.
به گزارش ایسنا، روند رشد قیمت مسکن مهر در 
شــهر جدید پردیس از بهمن ماه گذشته شروع 
شد. کف قیمت پیشنهادی داللها برای واحدهای 
تحویل آینده در فاز ۱۱ که تا دی ماه حدود ۲۵۰ 
میلیون تومان بود در بهمن ماه به ۲۸۵ میلیون، 
اسفند به ۳۰۰ میلیون و فروردین به ۳۱۰ میلیون 
تومان رسیده است.نرخ واحدهای آماده هم از ۳۳۵ 
میلیون تومان شروع می شود و بعضاً به باالی ۵۵۰ 

میلیون تومان می رسد.

مانور قیمتی دالل ها بر روی واحدهای 
مرغوب

قیمت آپارتمان در پردیس بر اســاس موقعیت، 
طبقه، جهت شمالی یا جنوبی، خرید عرصه و زمان 
تحویل، متفاوت است. به طوری که هرچه واحد در 

طبقات باالتری قرار داشته باشد و رو به آفتاب باشد 
قیمت آن نیز باالتر می رود. واسطه ها هم بعضاً با 
سوءاستفاده از این شرایط و اغراق درباره مرغوبیت 
یک واحد تالش می کنند آن را به باالترین سقف 
قیمتی به فروش برسانند.با وجود آن که معامالت 
در شهر تهران متاثر از شیوع ویروس کرونا، کساد 
است و قیمت ها در فروردین ماه تقریبا ثابت مانده 
به دلیل رشد تقاضا برای خرید آپارتمان در شهر 
جدید پردیس، بازار مســکن این شــهر شرایط 
عجیب و غریبی پیدا کرده اســت. ســاکنان می 
گویند بدون اراده دالل ها هیچ واحدی در پردیس 

خرید و فروش نمی شود.

تحویل روزانه ۲۰۰ واحد مسکن مهر
از اواســط ســال گذشــته با افزایش جمعیت، 

ســرانه های خدماتی و کوچ مســتاجرانی که در 
تهران قادر به پرداخت هزینه های اجاره نشینی 
نیستند و همچنین افتتاحات مسکن مهر قیمت 
آپارتمان در پردیس با افزایش مواجه شد. جمعیت 
پردیس روز به روز در حال افزایش است؛ چرا که از 
۸۲ هزار واحد مسکن مهر تاکنون بیش از ۴۵ هزار 
واحد تحویل شــده و مابقی قرار است مشروط به 
نداشتن مشکالت حقوقی تا پایان امسال تحویل 
شود. هدایت، مدیرعامل عمران پردیس می گوید 
که روزانه ۲۰۰ واحد بــه متقاضیان تحویل می 
شود.با وجود رشد قیمت آپارتمان در شهر جدید 
پردیس، نرخ ها نسبت به قبل از عید ۱۳۹۸ معقول 
تر شده است. در آن برهه برخی افراد با درج آگهی 
های کاذب ارقام باالی ۷۰۰ میلیون تومان برای 

واحدها تعیین می کردند.

پروژه مترو پردیس امسال شروع می شود
با وجــود آن که گفته می شــود بــرای تکمیل 
سرانه های خدماتی و رفاهی پردیس بالغ بر ۶۰۰۰ 
میلیارد تومان سرمایه نیاز است و البته مدیرعامل 
عمران پردیس گفته که از محــل های مختلف 
این رقم قابل تامین خواهد بود، جمعیت پردیس 
در حال افزایش اســت. هرچند این شهر فقط دو 
راه ارتباطی از ســمت تهران دارد که یکی جاده 
دماوند و دیگری آزادراه اســت فعاًل جوابگو است 
اما احتمــاالً در آینده با مشــکل ارتباطی مواجه 
می شــود. تفاهم نامه احداث متــرو پردیس ۱۳ 
اسفند سال گذشــته بین طاهرخانی، مدیرعامل 
شرکت عمران شــهرهای جدید و سعید محمد، 
فرمانده قــرارگاه خاتــم االنبیا به امضا رســید. 
مدت زمان اجــرای این پروژه پنج ســال اعالم 
شده اســت. البته آغاز عملیات اجرایی در انتظار 
مصوبه دولت به ســر می برد که هنوز داده نشده 
 اما به احتمال زیاد در ســال جــاری پروژه مترو 

کلنگ می خورد.
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مرکز آمار ایران اعالم کرد؛
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قیمت دالر آمریکا ۱۹ فروردین به ۱۵۷۰۰ تومان رسید
قیمت هر دالر آمریکا )اسکناس( سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ در صرافی های بانکی به ۱۵,۷۰۰ تومان رسید.همچنین قیمت خرید هر دالر آمریکا در صرافی های بانکی ۱۵,۶۰۰ تومان است.

در عین حال قیمت خرید هر یورو ۱۷,۰۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۷,۱۰۰ تومان است.
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شیوع بیماری کرونا خسارات 
زیادی به مردم و کسب و کارها 
وارد کرده و ادامه این روند در 
چند ماه آینده مید تواند زمینه 
ســاز تعطیلی و ورشکستگی 
بسیاری از مشاغل دیگر و همچنین کاهش هر چه بیشتر 
قدرت و توان خرید خانوارهای کشور شود. به همین منظور 
در جلسه ستاد ملی کرونا، رئیس جمهور از پرداخت بسته 
وام یک تا دو میلیون تومانی به خانوارهای دریافت کننده 
یارانه خبر داد. رئیس جمهوربا اشــاره بــه مصوبه درباره 
اعتباری که به خانوارها تعلــق می گیرد، گفت: حدود ۲۳ 
میلیون خانوار یارانه ماهانه دریافت می کنند، یک اعتبار 
یک میلیون تومانی دریافت می کنند که به تدریج و البته 
از ماه های بعد از یارانه ماهانه آنها در طول ۲۴ ماه کســر 

می شود. 
اما بســیاری از فعاالن اقنصادی بر این باورند که وام یک 
میلیون تومانی تنها ۱۴ درصد از هزینه خانوارهای شهری و 
۲۶ درصد از هزینه خانوارهای روستایی را پوشش می دهد. 

همچنین براساس گزارش مرکز آمار از هزینه خانوار شهری 
و روســتایی، با فرض لزوم تامین ۵۰ درصد از هزینه یک 
خانوار در ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت، وام یک 
میلیون تومانی برای این سه ماه برای خانوار شهری فقط 
۱۴.۷ و برای خانوار روســتایی ۲۶.۷ درصد از هزینه ها را 

پوشش می دهد.
این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار کرد: سه میلیون 
خانوار محروم تحت فشار هستند که برای آنها در چهار نوبت 
بسته حمایتی از ۲۰۰ هزارتومان تا ۶۰۰ هزارتومان مدنظر 
قرار دادیم که مرحله اول پرداخت شده است و مرحله دوم تا 
پایان فروردین پرداخت خواهد شد و دوماه بعد هم به همان 
صورت در ماه های بعد در اردیبهشــت و خرداد پرداخت 
خواهد شد. وی ادامه داد: عالوه بر این رقمی را به عنوان وام 
یک میلیون تا ۲ میلیون برای ۴ میلیون تومان خانواده ای که 
جزو اقشار کم درآمد هستند قرار دادیم که نرخ آن ۴ درصد 

است که به زودی شرایط آن اعالم می شود.

انتقاد تند یک نماینده مجلس به وام یک میلیون 
تومانی کرونا

اما در همین رابطه یکی از نمایندگان مجلس گفت: باید 

دولت و مجلس برای پســاکرونا فکری عاجل کند. با وام 
یک میلیون تومانی که دو روز است تلویزیون مرتب آن را 
تبلیغ می کند مشکلی حل نمی شود. عزیز اکبریان رئیس 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در جلسه 
علنی امروز مجلس با موضوع بررسی شیوع کرونا در کشور، 
گفت: باید کرونا را به عنوان واقعیتی که در حال حاضر وجود 
دارد پذیرفته و از جهاد بزرگ مسئولین بهداشتی و درمانی 
کشور قدردانی کنیم. وی افزود: حدود چهل روز است که 
صنعت نیمه جان کشور تعطیل شده است، این در حالی 
است که صنعت ما پویا و فعال و قدرتمند نیست، به طوری 

که آنها حتی با صددرصد ظرفیت خود هم کار نمی کنند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: متأســفانه حدود چهل روز است که صنعت 
کشورمان تعطیل اســت و ادامه این تعطیلی، سم بزرگی 
محسوب می شــود.  وی گفت: باید یکسری پروتکل ها و 
مسائل بهداشتی را ابالغ کنیم و صاحبان صنایع و مشاغل 
را وادار کنیم تا این موضوعات را رعایت کرده و کشــور از 
وضعیت فعلی بیرون بیاید.  رئیس کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی گفت: اگر قرار بود که کشور را 
قرنطینه کنیم، دو ماه پیش باید این کار را می کردیم که حاال 
این کار را انجام نداده ایم؛ برخی افراد که می گویند از امروز 

باید کشور را قرنطینه کنیم امری اشتباه است. وی گفت: 
متأسفانه برخی ها به دنبال به وجود آوردن زمینه پساکرونا 
در کشور هستند که به هیچ وجه قابل جبران نیست. اکبریان 
خاطرنشان کرد: رعایت بهداشت و درمان در کشور بسیار 
ضروری است؛ الحمدهلل به کوری دشمن دشمنان با وجود 
تحریم ها توانسته ایم در مقایسه با خیلی از کشورهای دنیا 

کرونا را مهار کنیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: اگر نمایندگان و وزرا در شهر رفت و آمد 
کنند، کسبه و صاحبان شرکت ها و تولیدکنندگان را ببینید، 
متوجه حجم زیاد چک های برگشتی آنها در طول این دو ماه 
خواهید شد که مشخص نیست دولت چگونه می خواهد 
آن را جبران کند. وی خاطرنشان کرد: باید دولت و مجلس 
برای پساکرونا فکری عاجل کند. با وام یک میلیونی  که دو 
روز است تلویزیون مرتب آن را تبلیغ می کند مشکلی حل 
نمی شود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی تأکید کرد: رئیس کل بانک مرکزی که اعالم می ک 
ند وام یک میلیونی به تعدادی از خانوارها داده می شود، باید 
توضیح دهد که اگر این یک میلیون تومان را به بچه بدهند 
او قهر می کند. با وام یک میلیون تومانی برای خرید مایحتاج 

خود می توانند چند روزی از زندگی شان را گذران کنند.

وام یک میلیون تومانی بر ای خانوار شهری فقط 14.7  و    برای خانوار روستایی 26.7 درصد از هزینه ها را پوشش می دهد

نقش اندک وام یک میلیونی در هزینه خانوارها
تورم، ره آورد افزایش میزان تسهیالت حمایتی خانوارها 
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رئیــس اتــاق اصناف ایــران گفت: فهرســت 
مشــاغل مجاز بــه فعالیــت از ابتــدای هفته 
آینده، برای تصمیم گیری نهایی به ســتاد ملی 
مبارزه بــا کرونا اعالم می شود.ســعید ممبینی 
در نشســت کارگــروه تدویــن پروتکل هــای 
بهداشــتی بازگشــایی واحد هــای صنفــی و 
تعیین اولویت بازگشــایی رســته های صنفی 
با اشــاره به مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
در خصوص پیشــنهاد اســامی اصناف مجاز به 
فعالیــت از ابتــدای هفته آینده از ســوی اتاق 
اصناف و با همکاری دســتگاه های مســئول به 
این ســتاد افزود: قرار اســت وزارت بهداشــت 
ارزیابی هــای تخصصی انجام دهد تا بر اســاس 
 آن، فهرست شــروع فعالیت مشاغل مختلف را

 اعالم کنیم.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: مشاغلی که پیشتر 
فعالیت آن ها ممنوع اعالم شــده بود، همچنان 
ممنوع هستند تا تصمیم گیری های الزم در این 
خصوص انجام گیرد.ممبینی افزود: ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا مأموریت تعیین گروه های صنفی 
که بتوانند به تدریج و با توجه به شــرایط پیش 
آمده، فعالیت خود را آغاز کننــد، به کمیته ای 

متشــکل از اتاق اصناف واگذار کــرده و مقرر 
است این مشاغل در استان ها از ۲۳ فروردین و 
در شهر تهران از ۳۰ فروردین فعالیت خود را با 
 تصمیم و اعالم نهایی ستاد ملی مبارزه با کرونا 

آغاز کنند.
رئیس اتاق اصنــاف ایران گفت: ایــن کارگروه 
فعالیــت خــود را از ۱۵ فروردین آغــاز کرده 
و مشــاغل را بــا توجــه بــه حساســیت های 
بهداشــتی و با توجه بــه جنبه هــای فعالیت 
گروه هــای صنفی مختلــف و از جملــه میزان 
اشــتغال زایــی بررســی کرده ایــم و بــا یک 
 مدل کاماًل علمــی، بررســی های الزم صورت 

گرفته است.
ممبینی افزود: ســتاد ملــی مبارزه بــا کرونا 
فهرستی را مشــخص کرده اســت و بر اساس 
آن مشــاغلی که تامین نیاز هــای روزمره مردم 
را بر عهــده دارنــد از جمله میوه فروشــی ها و 
فروشــندگان خوار و بار باز هســتند و مشاغلی 
که بــا نظــر کارشناســان وزارت بهداشــت، 
بیشــتر زمینه ساز انتشــار ویروس هستند نیز 
 بایــد همچنان تا رفــع فراگیری ایــن ویروس 

بسته بمانند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان گفت: 
پارسال چهار میلیون و ۶۹۰ هزار دالر کاال از بازارچه 
مرزی باجگیران این شهرستان صادر شد که بیشترین 
آن در حــوزه نســاجی، صنایع لبنــی و محصوالت 
گلخانه ای بود.سید ایمان وهاب زاده افزود: این میزان 
صادرات یک هزار و ۸۲ تن بود که نسبت به سال قبل  
از آن از نظر وزن ۱۵۳ درصد و از نظر ارزش ۱۱۳ دالر 
افزایش داشت.وی ادامه داد: در حوزه واردات نیز ۲۲۱ 
تن کاال به ارزش ۵۸۹ هزار دالر از این مرز وارد کشور 

شد که در مقایسه با سال ۹۷ کاهش داشت.
وی با اشاره به انجام هشت هزار و ۸۷۳ مورد بازرسی 
از واحدهای صنفی این شهرســتان گفــت: در این 

بازرسی ها ۷۰۷ پرونده در مجموع با ۲۱ میلیارد و ۲۹۵ 
میلیون ریال تخلف تشکیل شد.وهاب زاده افزود: ۷۲ 
فقره پرونده با ۱۴ میلیارد و ۲۸۲ میلیون ریال تخلف نیز 
مربوط به حوزه قاچاق بود که بیشترین آن پس از ماینر 

مربوط به سیگار است.
وی ادامه داد: در ارتباط با تامین ارزاق عمومی نیز ۴۰۵ 
تن برنج، هزار و ۱۸۴ تن شــکر، ۹۹ تن قند در سال 
گذشته تهیه و در بازار توزیع شد.وی گفت: در شروع 
سال جدید با توجه به شیوع بیماری کرونا و افزایش 
قیمت میوه، توزیــع میوه های تنظیم بــازار در این 
شهرستان نداشتیم.شهرستان قوچان با ۱۸۰ هزار نفر 

جمعیت در ۱۳۷ کیلومتری مشهد قرار دارد.

چند هفته پس از آغــاز محدودیت های مرزی 
و تجاری بر اثر شــیوع ویروس کرونــا، به نظر 
می رســد، تعدادی از کشــورهای منطقه برای 
پاســخ دادن به نیازهای تجــاری خود چاره ای 
جز حفظ مــراودات اقتصادی با ایــران ندارند. 
در هفته های نخســت شــیوع ویــروس کرونا، 
تعداد زیادی از کشــورها با هــدف جلوگیری 
از شــیوع کرونــا، مرزهــای خود را بســتند و 
 محدودیت هایی در مســیر صادرات و واردات به 

وجود آوردند.
با توجه به اینکه ورود کرونا بــه ایران در زمانی 
اتفاق افتاد که هنوز بسیاری از کشورها آلودگی 
خود به ایــن ویــروس را تایید نکــرده بودند، 
محدود شــدن تردد در مرزهای ایــران یکی از 
سیاســت هایی بود کشورهای همســایه آن را 
در دســتور کار قرار دادند و در هفته های اخیر 
کشــورهایی مانند قطر، امارات متحده عربی، 
 کویت یا دیگر کشــورها واردات کاال از ایران را 

محدود کردند.
با ایــن وجــود در حال حاضــر تمامــی این 
کشــورها خود به ویروس کرونا آلوده شــده اند 
و از سوی دیگر با توجه به شــرایط جغرافیایی، 
تامین منابع و مایحتــاج مصرفی مردم معموال 
به وســیله واردات انجــام می شــود و در میان 

محصوالت ایران یکی از اصلی ترین منابع است. 
مهدی علیپــور فعال اقتصــادی و صادرکننده 
به کشــورهای حاشــیه خلیج فارس با اشاره به 
ایــن موضوع اظهار کــرد: در طــول هفته های 
گذشــته محدودیت هــای جــدی بر ســر راه 
صادرات محصوالت کشــاورزی ایران به وجود 
آمده که البتــه با توجه به شــرایط کرونا، امروز 
 در بسیاری از کشــورهای جهان شرایط مشابه 

وجود دارد.
وی با اشاره به نیاز بسیاری از کشورهای منطقه 
به محصوالت ایران، بیان کرد: با کاهش واردات 
این محصوالت، ما در روزهای گذشــته شــاهد 
این بودیم که قیمت برخی از این محصوالت در 
تعدادی از کشورهای همســایه بسیار باال رفته 
اســت. از این رو پیش بینــی می کنیم در آینده 
نزدیک بــار دیگر با توجه به ایــن نیاز، صادرات 
ایران از ســر گرفته شــود یا درخواست ها برای 

آن آغاز شود.
به گفته علیپور، ظرفیت صادرات به کشورهای 
همســایه همواره مدنظر صادرکنندگان ایرانی 
قرار داشته و محصوالت کشــاورزی و مصرفی 
یکی از این گزینه ها بوده است که به نظر می رسد 
در شــرایط کرونا نیز توقف صادرات آنها چندان 

طوالنی نخواهد شد.

در حالی که دو روز گذشته 
گفته می شــد که اعتباری 
حدود هزار میلیارد تومان 
برای کنســلی پروازها در 
هفته های گذشته پرداخت 
شده است، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم 
کرد: کاهش پروازهای داخلی در این ایام به بیش از 
۹۰ درصد رسیده اســت و چهار ایرالین داخلی نیز 
عملیات پروازهایشان را در این راستا متوقف کردند 
اما همچنان منتظر پرداخت اعتبارات الزم از سوی 

ستاد کرونا برای جبران این خسارت ها هستیم.
در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و باال رفتن آمار 
مبتالیان و جان باختگان محمد اســالمی وزیر راه 
و شهرســازی  در همان روزهای نخست اسفند ماه 
پارسال اعالم کرد که مردم می تواند بدون پرداخت 

جریمه بلیت پرواز یا قطارهای خریداری شده خود 
را کنســل کرده یا به زمان دیگری موکل کنند.در 
این راستا به گفته اسالمی بیش از ۲۰۰ هزار بلیت 
هواپیما کنسل شد و بالغ بر سه هزار میلیارد تومان 
خسارت به ایرالین های داخلی البته تا ۱۵ فروردین 
ماه و براساس برآورد انجمن شرکت های هواپیمایی 

وارد شده است.

هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت 
ناشی از کنسل شدن بلیت هواپیما

البته دو روز گذشــته آمار و ارقام رسمی اعالم شده 
نشــان می داد که هزار میلیارد تومان برای جبران 
خسارت ناشی از کنسل شدن بلیت هواپیما پیش 
بینی و پرداخت شده اســت.این در حالی است که 
مقصود اسعدی سامانی - دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی - در این بــاره گفت: هنوز هیچ اعتباری 
برای جبران خسارت های وارد شده به شرکت های 
هواپیمایی داده نشده و البته این در حالی است که 

کاهش پروازها همچنان ادامه دارد و بیشتر و بیشتر 
می شود.

وی افزود: کاهش مسافرت های هوایی و پروازهای 
داخلی از همان اسفند ماه پارسال آغاز شد و به تدریج 
به حدود ۷۵ درصد رسید که البته این میزان کاهش 
هم اکنون و در این روزها بیشتر شده و به بیش از ۹۰ 
درصد رسیده است.اسعدی ســامانی گفت: برآورد 
خسارت های وارد شده به شرکت های هواپیمایی تا 
۱۵ فروردین ماه بیش از سه هزار میلیارد تومان بوده 
است که البته این خسارت ها با توجه به ادامه داشتن 
این شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و مشخص 

نبودن پایان آن بیشتر هم خواهد شد.
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی بــا بیان این 
که در راســتای کاهش شــدید پروازهای داخلی 
۴ ایرالیــن داخلی عملیات پروازهایشــان را کامال 
متوقف کرده اند گفت: ایرالین های دیگر نیز با حداقل 
ظرفیت در حال انجام پروازهایشان هستند. از این رو 
از مسووالن می خواهیم اعتبارات الزم برای جبران 

این خسارت ها را هر چه سریعتر  پرداخت کنند تا 
 شرکت های هواپیمایی بتوانند دوباره به فعالیت های 

خود ادامه دهند.

نشست برخاست هواپیماها در فرودگاه 
مهرآباد کاهش ۶۳ درصدی داشته است

از طرفی دیگر ســخنگوی ســازمان هواپیمایی از 
ادامه محدودیت های پروازی در مســیرهای اعالم 
شــده تا قطع زنجیره شــیوع کرونا خبر می دهد و 
می گوید کاهــش پروازهــای داخلــی اکنون به 
۹۰ درصــد رســیده اســت. »رضا جعفــرزاده« 
سخنگوی ســازمان هواپیمای کشــوری از ادامه 
محدودیت های پروازی در مســیرهای اعالم شده 
خبــر داد و گفت: تا اطالع ثانــوی محدودیت های 
داخلی ادامه دارد ضمن اینکه تالش می شود مطابق 
 تقاضای ســفر پروازها برای جابجایی مســافران

 اختصاص یابد.
وی گفت: بــر اســاس آخرین آمارهــای دریافت 
شده ســفرهای هوایی مردم به بسیاری از استان ها 
حدود۹۰ درصد کاهــش پیدا کرده اســت که به 
دلیل توصیه هــا مبنی بــر قطع زنجیــره کرونا و 
همچنین عدم ارائه خدمات به مســافران در مراکز 
سیاحتی و زیارتی تعداد مسافرت هوایی به شدت 
کاهش یافته است و این روند ادامه دارد. جعفرزاده 
گفت:بــا این حال عملیــات مربوط بــه غربالگری 
مسافران و همچنین ضدعفونی محیط ترمینال ها 
 و ســالن های مســافری در فرودگاه های کشــور

 ادامه دارد.
محدودیت های پروازی همچنان قیمت بلیت هواپیما 
را در کف نگه داشته است و با وجود بازگشت مسافران 
نوروزی به شهرهای مبدا بلیت هواپیما در پایین ترین 
نرخ خود به فروش می رســد. برای مثال در مسیر 
شیراز به تهران، برای یکشــنبه ۱۷ فروردین بلیت 
شرکت هواپیمایی ایران ایر به نرخ ۲۶۴ هزار تومان 
به فروش رســید.هواپیمایی ایرتور نیز برای بلیت 
مسیر مشهد به تهران را ۲۷۰ هزار تومان به فروش 
می رساند، درحالی که مدت مشابه سال گذشته بلیت 
هواپیما در این مسیرها حدود یک میلیون تومان به 
فروش می رفت؛ با این حال خبری از استقبال سفر 
هوایی و خرید بلیت هواپیما نیست. فرودگاه مهرآباد 
که هر سال در این ایام پذیرای روزانه ۴۰۰ پرواز بود، 
اکنون روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرواز دارد و بر اساس 
آمار اعالمی از ســوی اداره کل فــرودگاه مهرآباد، 
نشست برخاست هواپیماها در این فرودگاه در بازه 
زمانی ۲۵ اســفند ۹۸ تا ۱۲ فروردین ۹۹ کاهش 
 ۶۳ درصدی نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 

داشته است.

محدودیت های پروازی همچنان قیمت بلیت هواپیما را در كف نگه داشته است

کاهش پروازهای داخلی تا بیش از ۹۰ درصد
گروه اقتصاد ایران

News kasbokar@gmail.com

تبعات  افزایش  میزان وام خانوار
لطفعلی بخشی، اقتصاددان

دولت ایران از نظر مالی بسیار وضع دشواری دارد و حتی بدون این اتفاق هم بدون کرونا ۲۰۰ هزار میلیارد تومن کسری بودجه دارد که بروز بحران کرونا فشار را بر کسری بودجه بیشتر خواهد کرد. اما این اقدام دولت را باید اقدامی مثبت قلمداد کنیم 
چراکه وقتی حقوق دریافتی و پایه در کشور دو میلیون تومان است پرداخت یک میلیون تومان تا دو میلیون تومان وام می تواند بخش بسیار زیادی از مشکالت مردم را حل کند. از آنجایی هم که بازپرداخت این وام ها در اقساط دوازده ماهه و از محل 
یارانه های خانوارهاست فشار زیادی را بر خانوارها وارد نخواهد کرد.  پرداخت وام با مبالغ ذکر شده در حالی که منابع درآمد دولت از محل مالیات  باید تامین شود و هیچ گشایشی در دریافت های مالیاتی ایجاد نشده است کار بسیار بزرگی از سوی دولت 
است. از طرفی دیگر نحوه محاسبه پوشش ۱۴ درصدی هزینه خانوارها با وام تعیین شده نیز مشخص نیست. هزینه های هر خانوار با خانوار دیگر تفاوت دارد و این اطمینان وجود دارد که وام پرداختی می تواند نان خانوارها و معیشت آنها را پاسخگو 
باشد. حال اگر این بحران ادامه پیدا کند و در ماه های آتی نیز ادامه داشته باشد دولت باید گام های بعدی را بردارد. چراکه اگر این ویروس مهار نشود، به لحاظ اقتصادی ممکن است تبعاتی غیر قابل باور برای ما به همراه داشته باشد. بنابراین انتظار می 
رود این ریسک، جدی انگاشته شده و تدابیر الزم اتخاذ شود. در حال حاضر هر گونه دگرگونی در توان خرید کارگران، مستقیماً روی میزان تولید داخلی اثر می گذارد. از این رو پرداخت وام یک میلیون تومانی به کارگران برای خرید کاالهای ایرانی در 
مرحله نخست به افزایش توان خرید کارگران می انجامد و سپس زمینه رشد و ارتقاء تولیدات داخلی را به نحو چشم گیری توسعه می دهد. از این رو نباید در این موقعیت از دولت انتظار پرداخت وام ۱۰ یا ۲۰ میلیونی را داشت چراکه پرداخت همین 
وام های ناچیز نیز هنگامی که تولیدی وجود ندارد و در شرایط حاضر تولید خوابیده است تورم زا خواهد بود. حال اگر مقدار این وام ها افزایش پیدا کند تورم حاصل از آن بیداد می کند و دولت از کدام منابع می تواند تامین کننده این مقدار کالن وام 
باشد. نکته دیگر اینکه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، تیر خالص به درآمد نفتی ایران بود و به نظر می رسد در محاسبات و تحلیل ها نباید روی درآمد فروش نفت ایران حساب کرد. در گذشته با ارائه تخفیف، نفت ایران به فروش می رسید و 

کاهش قیمت نفت، احتماال مشتریان نفت ایران را هم کاهش خواهد داد. این مورد نیز می تواند کاهش درآمدهای دولت را به دنبال داشته باشد و کسری بودجه را بیشتر کند. 

اعالم فهرست مشاغل مجاز به فعالیت از ۲۳ فروردین 

دبیــر انجمن تولیدکننــدگان لــوازم صوتی و 
تصویری کشــور گفت: سال گذشــته نزدیک 
به ۷۵۰ هــزار دســتگاه تلویزیون در کشــور 
تولید شــد که نســبت بــه ســال ۹۷ روندی 
کاهشی داشت.»محمدرضا شــهیدی« افزود: 
این میــزان تولیــد بســیار کمتــر از تقاضای 
کنونی بازار)دســت کم ۱.۷ میلیون( دســتگاه 
اســت، اما برای ســال ۹۹ با جهش خوبی روی 
 ۱.۱ میلیــون دســتگاه تولیــد برنامه ریــزی 

کرده ایم.
وی بیان داشت: شرکت های تولیدی زیر مجموعه 
این انجمن تا بیســتم اســفند ماه پارســال به 
تولید خــود ادامه دادند و همــه محصوالت آنها 
به فروش رفت.دبیــر انجمــن تولیدکنندگان 
لوازم صوتی و تصویری کشــور یــادآوری کرد: 
مشــکل اصلی این صنعت، قاچاق تلویزیون به 
داخل کشور است. شــهیدی گفت: در گذشته 
و در ســال های اوج تولیــد، رکــورد تولید ۲.۳ 
 میلیــون دســتگاهی تلویزیــون هم بــه ثبت 

رسیده است.
به گفته این مقام صنفی، با وارد شدن محصوالت 
ایرانی شــرکت هــای "ســام" و "جی پالس" 
به بــازار به طــوری که ســام تولید آزمایشــی 
تلویزیون خود را آغاز کــرد و محصوالت کامل 
جی پالس با تنوع زیاد در اســفند ماه گذشــته 

 وارد بازار شدند، رشــد تولید را در اواخر پارسال 
شاهد بودیم. وی در خصوص صادرات تلویزیون 
نیز گفت: برای تحقق این مهم، در وهله نخست 
باید ظرفیــت تولید به ســالیانه بیش از ســه 
میلیون دســتگاه برســانیم، این در حالی است 
که سالیانه چهار میلیون دستگاه ظرفیت نصب 
شــده وجود دارد.این مقام صنفی بــار دیگر به 
قاچاق به عنوان مشکل اصلی صنعت تلویزیون 
اشــاره کرد و افزود: باید ابتدا مشــکالتی نظیر 
نرخ های بهــره باالی بانکــی، هزینه های باالی 
گمرکی و بیمــه ای، مالیات از تولیــد کننده و 
مالیات بر ارزش افزوده، همچنین ســرمایه در 
گردش پایین برای تولیدکنندگان حل شــود تا 
بتوانیم به صادرات بپردازیم.به گفته شــهیدی، 
اکنون شــیوع ویروس کرونا به مشکالت عمده 
 فراروی واحدهای تولیدی کشــور تبدیل شده

 است.
وی اظهار داشــت: ایــن انجمن بــه واحدهای 
تولیدی زیرمجموعه خود اطالع داده که از روزه 
بیســت و ســوم فروردین ماه با رعایت پروتکل 
های بهداشــتی و فاصله گذاری مناســب، می 
توانند بــا نیمی از ظرفیت انســانی خــود و به 
صورت شــیفتی )به طور که تجمعات پرســنل 
 به حداقل برســد( فعالیت های تولیدی خود را 

آغاز کنند.

تولید ۷۵۰ هزار دستگاه تلویزیون در سال ۹۸

چهار میلیون دالر کاال از بازارچه مرزی باجگیران صادر شد

نیاز جدی کشورهای منطقه به محصوالت ایران
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نصب اپلیکیشــن دیوار در بازار)فروشــگاه اندروید( در هفته 
گذشته از مرز ۲۰ میلیون گذشت و همزمان با ایام قرنطینه برای 
جلوگیری از شیوع کرونا،این اپلیکیشن را در رتبه محبوبترین 
ســرویس خدمات اینترنتی ایران قرار داد. سایت و اپلیکیشن 
دیوار یکی از ســرویس های خدمات آنالین ایرانی اســت که 
مخاطبان بســیاری در آن به خرید و فروش انواع کاالهای نو و 
کارکرده می پردازند. شــاید بتوان دلیل موفقیت این سرویس 
را عمومیت خدمات، کاربرپسند بودن و ارائه خدمات باکیفیت 
دانست.استفاده از این سرویس ساده بود و هر کاربری فارغ از این 
که چقدر با فضای وب و اپلیکیشن آشنا است، می تواند به راحتی 
تنها با چند کلیک کاالی مورد نظر خود را در دیوار برای فروش 
ثبت کند، یا اگر به کاالیی نیاز دارد با جســتجو در آن چندین 
و چند گزینه برای خرید با قیمت  و شــرایط متنوع پیدا کند. 
واقعیت آن است که دیوار توانسته معامله کاالها را ساده تر کند 
و این امکان را ایجاد کند تا فروشنده و خریدار بتوانند راحت تر 
همدیگر را پیــدا کنند. همچنین حذف واســطه ها را می توان 
دلیل دیگر موفقیت دیوار قلمداد کرد که به کاربران این امکان 
را می دهد تا بدون نیاز به واسطه و دالل ها، خریدار و فروشنده 
مســتقیما با هم معامله کنند. هفته گذشته نســخه اندروید 
اپلیکیشن دیوار در بازار مرز ۲۰ میلیون نصب را رد کرد و به این 
بهانه می خواهیم نگاهی داشته باشیم به آمار و ارقام مربوط به 
کاربران این سرویس و آن را با چند اپ ایرانی پرطرفدار دیگر و 

البته رقبایش مقایسه کنیم.

رتبه های دیوار ، اسنپ، دیجیکاال و شیپور در بازار
بر اســاس آنچه در بازار مشــاهده می کنیم به نظر می رســد  
اپلیکیشن دیوار با اختالف زیادی پرنصب ترین اپ ایرانی بازار 
باشد.نصب اپلیکیشــن دیوار در حالی از مرز ۲۰ میلیون نصب 
عبور کرده که نزدیک ترین اپ های ایرانی به آن اسنپ با بیش از 
۶ میلیون نصب و دیجی کاال و شیپور با بیش از ۵ میلیون نصب 
هســتند که اتفاقا مورد آخر رقیب مستقیم دیوار نیز محسوب 
می شود و می توان بر اساس این آمار نصب متوجه شد که دیوار 
نسبت به نزدیک ترین رقیبش، شــیپور ۴ برابر کاربر بیشتری 

دارد. 

دیوار رتبه سوم بعد از واتساپ و اینستاگرام
در حالی اپلیکیشــن دیوار رتبه ســوم بازار را از آن خود کرده 
است که  اپلیکیشن های موجود در بازار که آمار باالتری نسبت 

به دیوار ثبت کرده اند، واتس اپ و اینســتاگرام هســتند که از 
 پرکاربردترین و محبوب ترین اپلیکیشن ها در تمام دنیا محسوب 

می شوند.

  رتبه دیوار در پلی استور گوگل
در پلی اســتور گوگل هم می تــوان همین اختالف را با ســایر 
اپلیکیشــن های ایرانی مشــاهده کرد. در حالی که شــیپور 
رقیب دیــوار ۵ میلیــون نصــب در پلی اســتور دارد، دیوار 
 مدت ها اســت که برایش بیــش از ۱۰ میلیــون نصب فعال 
ثبت شــده که اگر دســت پایین بگیریم، می توانیــم بگوییم 
حداقل ۱۲ میلیون نصــب در گوگل پلی برای آن ثبت شــده 
است.اســنپ با ثبت بیش از ۱۰ میلیون نصب از پلی اســتور 
احتماال هنوز هم تعداد نصب پایین تری نسبت به دیوار دارد و 
دیجی کاال با یک میلیون نصب اپلیکیشن در پلی استور فاصله 
 بسیار بیشــتری نســبت به آمار بازار دارد.حال اگر بخواهیم

 مجموع کاربران نســخه اندروید اپلیکیشــن دیوار را محاسبه 
کنیم باید آمار بازار و پلی اســتور را با هم تجمیــع کنیم، اما از 
آنجا که بازار موارد نصب شده در گوگل پلی را به عنوان بخشی 
از آمار خود محاســبه می کند، می توان با تقریب خوبی گفت 
که احتماال حدودا ۸ میلیون از ۱۲ میلیــون کاربری که دیوار 
را از طریق پلی اســتور نصب کرده اند، بازار را روی گوشی خود 
دارند و در آمار ۲۰ میلیونی بازار محاسبه شده اند. بر این اساس 
تعداد کاربران اختصاصی پلی استور دیوار را می توان ۴ میلیون 
نفر قلمداد کرد که باید آن را به ۲۰ میلیون نصب اپلیکیشــن 
در بازار اضافــه کنیم تا به مجمــوع کاربران نســخه اندروید 
 اپلیکیشن دیوار برســیم؛ یعنی دیوار حدودا ۲۴ میلیون کاربر

 اندروید دارد.

سایت دیوار و اپ استور اپل
متاســفانه اپ اســتور اپل تعداد نصب اپلیکیشــن را نمایش 
نمی دهــد. اما بــا توجه بــه الگوهایی کــه در دســت داریم 
می توان دربــاره آن حدس هایی زد. از ســوی دیگر بخشــی 
از کاربران از طریق وب ســایت دیــوار فعالیــت می کنند و از 
اپلیکیشن های آن استفاده نمی کنند. با توجه به رنک الکسای 
ســایت دیوار هم که بین ده وبســایت برتر ایران قــرار دارد، 
می توان حدس هایــی درباره ترافیــک آن زد. می توان با توجه 
 به نشــانه ها تحمین زد که مجموع کاربران سایت و iOS دیوار 

حداقل ۱۰ میلیون است.

رکورد خریــد هفتگــی بــازی در هفتــه دوم فروردین ماه 
۹۹ شکســت، در این دوره زمانی رکــورد ۲۲ میلیون نصب 
یا به روزرســانی برای بازی های بازار ثبت شــد که نسبت به 
 میانگیــن هفتگــی ســال قبــل از آن ۷۲ درصــد افزایش

 را نشان می دهد.
به گزارش کافــه بــازار کاربران بــازار از ابتدای اســفندماه 
۹۸ تــا ۱۵ فروردیــن امســال، ۱۰۷ میلیــون بــار، بــازی 
 دانلود یا به روزرســانی کردنــد و رکورد خریــد هفتگی بازی 

را شکستند.

از روز اول اســفند ۹۸ )پــس از اعالم رســمی ورود کرونا به 
ایــران( تــا روز ۱۵ فروردین امســال، ســه ژانــر بازی های 
استراتژی با ۵۳ درصد رشد، بازی های خانوادگی با ۴۱ درصد 
 و بازی هــای ماجرایی با درصد ۳۷ درصد بیشــترین رشــد

 نصب یا به روزرسانی را داشتند. بازی منچ و پانتومیم که روزی از 
آنها به عنوان سرگرمی های خانوادگی یاد می شد نیز این روزها 
در فضای مجازی جذابیت خاص خود را دارد از سویی همچنان 
مسابقات ماشین سواری جزو پرطرفدارترین بازی های آنالین 

به شمار می آیند.

علیرغم اینکه در سال ۱۳۹۸ گروه فوالد 
مبارکه همانند سایر فوالدسازان کشور با 
مشکالت تحریم و عدم تخصیص سنگ 
آهن کافــی مواجه بود، امــا مدیریت و 
کارکنان تمامی شرکتهای زیرمجموعه و 
نواحی داخلی شرکت با تالش همه جانبه 
و قابل تقدیر خود توانســتند بر راهبرد 
»رونق تولید« جامۀ عمل بپوشانند و با 
عزمی استوارتر، در نخستین روزهای سال 
۱۳۹۹ که از سوی مقام معظم رهبری به 
نام »جهش تولید« نام گذاری شده است، 
در بسیاری از بخش ها به موفقیت های 

جدیدی دست یابند.
مهندس عظیمیــان، مدیرعامل گروه 
فوالد مبارکه، در گفــت وگو با خبرنگار 
فوالد ضمــن قدردانــی از زحمات همۀ 
مدیران و کارکنان گــروه فوالد مبارکه 
در تحقق اهداف سال ۹۸ و با بیان مطلب 
فوق اظهار داشت: نتیجۀ همۀ تالشها در 
سال قبل رشد تولید در بسیاری از بخشها 
نسبت به مدت مشــابه سال ۱۳۹۷ بود، 
تاجایی که در ســال ۹۸ حمل محصول 

به مقصد مشتریان با تحقق ۱۰۶ درصد 
برنامۀ ســاالنه  و ۱۱ درصد رشد نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل از ۷ میلیون و 
۴۹۱هزار تن فراتر رفت. این در حالی است 
که تأمین به موقع مواد اولیه و سنگ آهن 
فوالد مبارکه میتوانست در تحقق هرچه 

بیشتر اهداف مؤثر باشد.
مهندس عظیمیان با تأکید بر اینکه فوالد 
مبارکه همواره به مسئولیتهای اجتماعی 
خود متعهد و در کنار مردم بوده اســت، 
خاطرنشان کرد: در حوزۀ مسئولیتهای 
اجتماعی نیز گروه فوالد مبارکه در اقصی 
نقاط کشور در هر شرایطی یار و مددکار 
هم میهنان بوده است. در این خصوص می 
توان به یاری رسانی به هموطنان سیلزدۀ 
غرب و شرق کشور در ابتدا و انتهای سال 
گذشته و پشتیبانی از شبکۀ بهداشت و 
درمان کشور در تأمین اقالم و تجهیزات 
موردنیاز مقابله با ویروس کرونا اشاره کرد.

وی تحقق حداکثری راهبرد مقام معظم 
رهبری و جهش تولیــد را از اصلیترین 
اهداف فوالد مبارکه در سال جاری دانست 

و گفت: تأمین حداکثری نیاز کشور به انواع 
محصوالت تخت فوالدی خاص که عمدتا 
وارداتی هســتند، با تکمیل طرح شهید 
خرازی و احداث خط نورد گرم ۲ که به نام 
شهید سلیمانی مزین شده است، محقق 

خواهد شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار 
داشــت: به یقیــن تأمین ســنگ آهن 
موردنیاز فوالد مبارکه و حمایت بیشتر 
از اجرای طرح نورد گرم ۲ در سال ۹۹ در 
تحقق راهبرد جهش تولید نقش تعیین 

کننده ای خواهد داشت.

به منظور انجام اقدامات مؤثر و اطمینان 
از کنترل انتشار ویروس کرونا، در شرکت 
فوالد مبارکــه اصفهــان کارگروهی با 
عنوان »پیشــگیری و مقابله با ویروس 
کرونا« با عضویت معاونت نیروی انسانی 
و ســازماندهی، معاونت بهــره برداری، 
روابط عمومی، بهداشت حرفهای ایمنی 
و محیطزیســت )HSE(، حراست، امور 
اداری، مدیریت شهری، خدمات عمومی 
و سایر واحدهای ذیربط تشکیل شد که به 
صورت مستمر دستورالعمل های کاربردی 

الزم در فوالد مبارکه را تهیه می کند و برای 
اجرا، ابالغ و بر حســن اجرای آن نظارت 

مینماید.
اکبری محمدی تصریح کرد: تصمیمات 
کارگروه طبق دســتورالعمل های واصله 
از وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی و شامل به حداقل رساندن تماس 
کارکنان، کاهش یا تعطیلی موقت فعالیتها، 
ضدعفونی کردن محیط و تجهیزات، تهیۀ 
بســته بهداشــتی برای کارکنان، خرید 
دســتگاه های تب ســنج مادون قرمز، 
تأمین اقالم بهداشتی موردنیاز و... است. 
ما در شرکت فوالد مبارکه بر اساس اعالم 
ســازمان جهانی بهداشــت )WHO( و 
دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی بر مهمترین عاملهای 
انتقال ویروس برای به حداقل رســاندن 

خطر ابتال تمرکز ویژه ای داشته ایم.
بنابر این گزارش، حسین مدرسی فر مدیر 
بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست 
شــرکت فوالد مبارکه نیــز در خصوص 
اقدامات شرکت برای به حداقل رساندن 

تماس کارکنان گفت: طبق اعالم سازمان 
جهانی بهداشت )WHO(، تماس انسان 
با انسان و انســان با مواد آلوده از راه های 
انتقال ویروس کروناست؛ بنابراین به منظور 
کنترل بیماری، دربارۀ موارد ذیر تصمیم 

گیری و نتایج آن ابالغ و اجرا شده است:
تمامــی جلســات غیرضــروری لغو و 
جلسات ضروری حتی المقدور به صورت 
غیرحضوری و با ویدئوکنفرانس برگزار می 
گردد. تمامی مأموریتهای داخلی و خارجی 
تا اطالع ثانوی لغو شد. پذیرش میهمان 
های داخلــی و خارجی لغــو و پذیرش 
میهمان های ضروری بــا رعایت ضوابط 
بهداشتی امکانپذیر است. کلیۀ رستورانها و 
غذاخوری های شرکت به عنوان مهمترین 
پتانســیل انتقال ویروس تعطیل شــد. 
ساعات کاری کارکنان ستادی و روزکار 
شرکت از ۵ تا ۲۴ اسفندماه به منظور حذف 
وعدۀ ناهار و تجمع کارکنان در رستورانها 
کاهش یافت. دورکاری پرسنل ستادی و 
روزکار از ۲۵اسفند تا ۲۲ فروردین و عدم 
حضور در محل شرکت برقرار شد تا ضمن 

کاهش تماس افراد بــا یکدیگر، زنجیرۀ 
انتقال ویروس قطع گــردد و همچنین 
تمامی امکانات بهداشــتی به بدنۀ بهره 
برداری شــرکت اختصاص یابد. حضور 
در سمینارها، همایشها و نمایشگاهها تا 
عادی شدن شرایط لغو گردید. سالنهای 
ورزشــی داخل و خارجی فوالد مبارکه 
تعطیل شد. برگزاری دوره های آموزشی 
کارکنان و پیمانکاران تا برقراری شرایط 
عادی در شــرکت لغو گردیــد. پذیرایی 
های غیرضروری در تمامی جلسات و به 
هر نحو تا اطالع ثانوی لغو شد. معاینات 
دوره ای و تخصصی طــب کار به جهت 
کاهش تماس کارکنان لغو گردید. تأمین 
کنندگان از حضور در شرکت منع شده اند 
و مقرر شده تا اطالع ثانوی فاکتور و اسناد 
مربوطه را برای دفتر اصفهان ارسال کنند. 
تعمیرات طوالنی مدت و شات دان های 
کلیۀ نواحی تولیدی تا اطالع ثانوی متوقف 
شد. کامیونهای حامل مواد اولیۀ تولید قبل 
از ورود به شرکت ضدعفونی، و رانندۀ آنها 

چک میشود.

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
W
W
W
.K
A
SB

O
KA

RN
EW

S.
IR :

ت
سای

ب 
و

ne
w
sk
as
bo
ka
r@

gm
ai
l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   1
88

ه 4
مار

 | ش
تم

 هف
ال

| س
13

99
اه 

ن م
ردی

رو
2  ف

0 |
به

شن
هار

چ
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دی
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزی

ت
W
W
W
.K
A
SB

O
KA

RN
EW

S.
IR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آی

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ایگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

هرچند ســال هــا دولت 
حســن روحانی در ســال 
های ابتدایی بــه تورم تک 
رقمی خود مــی نازید اما 
امــروز آمارهــا از رکورد 
تورم خبر می دهند. رئیــس کل بانک مرکزی درحالی 
شاخص تورم ســاالنه و ماهانه را جهت محاسبه میزان 
مهریه و خســارت تاخیر تادیه به قــوه قضائیه اعالم 
 کرد که جدول تورم بیانگر رکــورد تورم ۴۱.۲ درصدی

 در سال ۹۸ است.
از آذرماه ســال ۹7 بانــک مرکزی با دســتور رئیس 
جمهور از انتشــار آمارهای اقتصــادی بخصوص تورم 
منع شده اســت، برهمین اســاس نیز مدت هاست که 
این بانک آمــاری از تورم منتشــر نمی کنــد و فعاًل 
 میدان دار انتشار این آمار و سایر شاخص های اقتصادی

 مرکز آمار است.
 معموالً آمارهای مشــترک اقتصادی بین بانک مرکزی 
و مرکز آمار اختالف دارد و آن این اســت که شــاخص 
های محاســبه شــده در بانک مرکزی معموالً باالتر از 
آمار اعالمی از ســوی مرکز آمار بوده اســت و شاید به 
همین دلیل هم دولت ترجیح داده اگر بناســت آماری 
از وضعیت اقتصادی در کشــور منتشــر شــود، آمار 
 مرکز آمار باشــد چراکه معموالً آمــار این بخش کمتر

 است.
البته سانســور آمارهای مهم اقتصادی که هر چند وقت 
یک بار رخ می دهد، تکــرار تاریخ در دولت های مختلف 
است و این ذات دولت هاســت که هر آماری را که باب 
میلشان بود منتشر کنند و آمارهایی را که عملکردشان 
را به قضاوت )منفی( می گذارد را سانسور کنند. از مهم 
ترین سانســورهای دولت روحانی می توان به سانسور 
آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد که از آذرماه 
سال ۹7 صورت گرفته و کماکان ادامه دارد. آخرین تورم 

اعالمی از ســوی بانک مرکزی هر چند دقایقی بیشتر 
روی ســایت این بانک قرار نگرفت ولی موجب شد تا 
 حداقل برای چندماه هم شده مانع انتشار آمار از سوی

 بانک مرکزی شود.
گفته می شود بعد از انتشار آخرین تورم محاسبه شده 
در بانک مرکزی، از پاســتور به میرداماد دستور داده 
شــد که دیگر آماری از تورم، رشد اقتصادی و... منتشر 
نشــود. اما بعد از ماه ها وقفه و عدم انتشار آمار مربوط 
به تورم از ســوی بانک مرکزی،  در نامــه ای که همتی 
 درباره محاسبه میزان مهریه وخســارت تاخیر تادیه 
به قوه قضائیه ارسال کرده شاخص تورم ساالنه و ماهانه با 

جزئیات اعالم شده است.
رئیس بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در اجرای 
تکالیف قانونی محول به این بانک شاخص تورم ساالنه 
و ماهانه را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر 
تادیه اعالم کرد. متن نامۀ رئیس بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران به رئیس قوۀ قضائیه و جداول اعالم شده 
به این شرح اســت: رییس محترم قوه قضاییه، نظر به 
اینکه بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بر اساس 
مــاده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحــاق یک تبصره به 
ماده ۱0۸۲ قانون مدنی مصــوب ۱377.0۲.۱3 مکلف 
شده است شــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در 
 مناطق شهری ایران را به طور ســاالنه جهت محاسبه
میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر 
سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت 
تأخیر تأدیه چک و همچنیــن ماده 5۲۲ قانون … بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران موظف به اعالم نرخ 
تورم به »مراجع قضایی و دادگاه ها« می باشــد، لذا به 
پیوســت ۲ برگ جدول )شــامل اعداد شاخص ساالنه 
جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص 
ماهانه جهت محاســبه تأخیر تأدیه( مربوط به ســال 
۱3۹۸ و سال های قبل، بر اساس سال پایه )۱00=۱3۹5( 
 جهت مالحظه و ارائه به دســتگاه های تابعه ارســال 

می شود.

نرخ تورم سال های 97 و 98 براساس محاسبات بانك مركزی به ترتيب 31.2 درصد و 41.2 درصد است

رکورد  41/2  درصدی  نرخ  تورم
شورک تورمی در انتظار اقتصاد ایران

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

زنگ خطر تورم های شدید
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصاد و کارآفرینی

تورم ترکیبی از سبد کاالهای مصرفی مردم است و گاه در این سبد بعضی کاالها افزایش چند صد درصدی دارند. در مقابل کاالهایی افزایش کمتری دارند و میانگین آن باعث می شود که ما به یک 
عددی برسیم به عنوان تورم. البته تورم قشر متوسط که نیازهای مشخصی دارند طبیعی است که شاید باالتر باشد چون در این سبد ممکن است کاالهایی باشد که مورد درخواست مردم عادی نباشد. 
بنابراین این کاالها افزایش قیمت خاصی را نداشته باشند و میانگین تورم را کاهش دهند. بنابراین اگر قرار است در مورد افزایش تورم و تاثیر آن بر زندگی و معیشت حقوق بگیران صحبت کنیم بایستی 
سبد کاالهای عمده مصرفی آنها را لحاظ کنیم. آن وقت تورم ممکن است از عدد اعالمی بانک مرکزی باالتر برود. به جز آن با توجه به وضعیت اقتصادی که داریم به هر حال تولید نقدینگی اتفاق می 
افتد. تولید نقدینگی در گذشته طبق آمار سال ۹۸، ۲۸ درصد بوده و در مقابل تولید ۲۸ درصدی نقدینگی، ما بایستی تولید واقعی نیز داشته باشیم یعنی به ازای ۲۸ درصد افزایش نقدینگی اگر بیش 
از ۲۵ درصد افزایش تولید داشته باشیم و مطابق آن رشد داشته باشیم، تولید ناخالص داخلی مان باال رود تورم چندانی نخواهیم داشت اما مشکل اینجاست که به ازای نقدینگی ایجادشده کاال تولید 
نمی شود. بنابراین طبیعی است که شاهد تورم باشم. این نقدینگی از کجا ایجاد می شود؟ بخش اعظمی از این نقدینگی ناشی از هزینه های دولت است. دولت به دلیل کمبود بودجه با کسری مواجه می 
شود. بنابراین استقراض از بانک مرکزی و گاهی انتشار اوراق قرضه صورت می گیرد و اینها به عنوان چاپ پول است. گاه اینها آنقدر قدرتمند هستند که می توانند تورم های شدید ایجاد کنند. بخشی از 
تورم هم ناشی از افزایش نرخ ارز است. البته این دو با هم همبستگی دارند و خود افزایش قیمت ارز ناشی از افزایش درآمدها و کسری بودجه است. ما هرچند سال دچار تورمی می شویم و نیرو محرکه 
این تورم تحریم بوده است در سال ۹۰،۹۱ و ۹۷. منشا این شوک ها تحریم بوده و تحریم هم یعنی کاهش درآمدهای دولت و به همین دلیل کسری بودجه و بحث استقراض و اوراق قرضه پیش می آید. 
به نظر می رسد برای جلوگیری از تورم توجه به تولید باید بیش از پیش باشد و از ظرفیت های کشور باید استفاده کرد تا به ازای نقدینگی تولیدشده ما تولید و کاال داشته باشیم و مساله دیگر هدایت 
نقدینگی است. اگر نقدینگی به سمت سرمایه گذاری مولد هدایت شود در این حالت چرخه چنین شکل می گیرد که به ازای هر نقدینگی ایجادشده از آن سو کاال تولید می شود که این کاال یا در داخل 

مصرف می شود و یا اینکه صادر شده و درآمد ارزی ایجاد کرده و ما را از صادرات نفتی یا تحریم ها مصون می کند. 

جذب سرمایه ۶۴ استارت آپ از طریق سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری »کارن کراد«
سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری »کارن کراد« در گزارشی که مربوط به عملکرد سال ۹۸ آن است اعالم کرده که در سال گذشته هزار استارت آپ از خدمات کارن کراد که شامل 

کارگاه های آموزشی و ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه حقوقی و مالی است، بهره برده اند. از سوی دیگر براساس این گزارش از بین ۴۸۰ استارت آپ تاییدشده توسط این کارگزاری 
رسمی تامین مالی و سرمایه گذاری، ۶۴ استارت آپ توانستند سرمایه جذب کنند.

سرمقاله

دیوار، محبوب ترین اپلیکیشن ایرانی در بحران کرونا شد

رکورد نصب و خرید بازی های موبایلی در دوران کرونا شکست مدیرعامل گروه فوالد مباركه خبر داد

تحقق »رونق تولید« در سال 9۸و عزم راسخ برای »جهش تولید« در سال99

معاون نيروی انسانی و سازماندهی فوالد مباركه مطرح كرد:

فوالد مبارکه معین کشور در مقابله با ویروس کرونا


