
عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان گروه اوپک پالس با طرح 
مکزیک برای کاهش تولید نفت به میزان کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه 

در روز که از این کشور خواسته شده است، به شدت مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، منابع آگاه در گروه اوپک پالس اظهار کردند که این 
اختالف مانع از تالشها برای نهایی کردن توافق کاهش تولید شده است 
و دلیل تاخیر چندین ساعته انتشار بیانیه وزیران انرژی گروه جی ۲۰ 
پس از خاتمه مذاکراتشان بود. در این بیانیه هیچ اشاره ای به کاهش 
تولید نفت نشده بود و در عوض به تعهد برای انجام اقدامات فوری و 
ضروری به منظور تضمین ثبات بازار انرژی اشاره شد و اکنون معلوم 

نیست پیمان کاهش تولید اوپک پالس چگونه نهایی خواهد شد.
کشورهای اوپک و غیراوپک شــامل روسیه که گروه اوپک پالس را 

تشکیل می دهند، پنج شنبه گذشته بر سر پیمانی برای کاهش تولید 
۱۰ میلیون بشکه در روز به توافق رسیدند. همچنین روسیه و اوپک 
از تولیدکنندگان خارج از این گروه شامل آمریکا و کانادا خواستند 
تولیدشان را پنج درصد کاهش دهند. کانادا و نروژ که خارج از گروه 
اوپک پالس هستند، اعالم کرده اند اگر پیمان کاهش تولید این گروه 

اجرا شود، آنها هم تولیدشان را کاهش خواهند داد.
تحت توافق جدید اوپک پالس، همه اعضا باید تولیدشان را به میزان 
۲۳ درصد کاهش دهند در حالی که عربستان سعودی و روسیه هر 
یک باید تولیدشان را ۲.۵ میلیون بشکه و عراق بیش از یک میلیون 
بشــکه در روز در ماههای مه و ژوئن کاهش دهند. بحران بازار نفت 
باعث شد که عربستان سعودی و روسیه اختالفاتی که پس از نشست 

مارس داشــتند را کنار بگذارند. ریاض و مسکو موافقت کردند که 
مبنای کاهش تولیدشان سطح تولید اکتبر سال ۲۰۱۸ باشد که ۱۱ 
میلیون بشکه در روز بود. تحت این پیمان، محدودیت عرضه اوپک 
پالس از ژوییه تا دسامبر به هشت میلیون بشکه در روز و در فاصله 
ژانویه سال ۲۰۲۱ تا آوریل سال ۲۰۲۲ به شش میلیون بشکه در روز 

تسهیل می شود.
اما تالشها برای نهایی کردن این توافق با مخالفت مکزیک برای کاهش 
تولید درخواســتی از ســوی اوپک پالس به مانع خورده است. این 
کشور اعالم کرده که تنها می تواند تولیدش را ۱۰۰ هزار بشکه در روز 
کاهش دهد. اندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رییس جمهور مکزیک روز 
جمعه اعالم کرد که ترامپ پیشنهاد کرده است آمریکا کاهش تولید 

بیشــتری از طرف مکزیک انجام دهد. این پیشنهاد از طرف رییس 
جمهور آمریکا که همواره مخالف اوپک بود، پیشنهاد غیرمعمولی بود.
ترامپ که عربستان ســعودی را به وضع تعرفه روی واردات نفت در 
صورت عدم حل مشکل اشباع عرضه بازار تهدید کرده است، اعالم 
کرد واشنگتن با برعهده گرفتن بخشی از این کاهش تولید، به مکزیک 

کمک خواهد کرد اما توضیحات بیشتری در این باره نداد.
به هرحال پیشنهاد برای نهایی شدن یک توافق کافی نیست و به گفته 
منابع آگاه، عربستان سعودی روز پنج شنبه و روز جمعه که میزبانی 
نشست وزیران انرژی گروه جی ۲۰ را برعهده داشت، با مکزیک درگیر 
شد. دن برویت، وزیر انرژی آمریکا در کنفرانس روز جمعه گفت: آمریکا 
 از کاهش طبیعی تولید نفت که بر مبنای عوامل اقتصادی صورت 

می گیرد، حمایت خواهد کرد. اگرچه این کاهش تولید رسمی نیست 
اما به منزله تغییر عمده از سوی کشوری است که هرگز در اقدامات 

هماهنگ به اوپک نپیوسته است.
برویت اظهار کرد که تولید نفت آمریکا ممکن اســت بین دو تا سه 
میلیون بشکه در روز تا پایان سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کند که کاهش 

بزرگی در یک مدت کوتاه به شمار می رود.
بر اساس گزارش رویترز، بازارها روز جمعه تعطیل بودند اما قیمتهای 
نفت روز پنج شنبه پس از مذاکرات اوپک پالس برای کاهش تولید 
موفق به صعود نشدند زیرا چشم انداز کاهش عرضه جهانی حداکثر 
۱۵ درصدی نفت برای رفع اشباع عرضه که با افت ۳۰ درصدی تقاضا 

ایجاد شده است، کافی نیست.

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی و 
برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: علی رغم 
وقوع بارش، روند فعلی مصرف آب در واقع یک هشدار 
برای تامین آب در تابستان است و اگر شرایط ادامه 

یابد، ممکن است دچار مشکل شویم.
محمد شهریاری در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه در 
پی شیوع ویروس کرونا و هشدارهای وزارت بهداشت 
برای رعایت نکات بهداشــتی مصرف آب در تهران 
افزایش چشمگیری یافت، اظهار کرد: طی روزهای 
اخیر بیشــترین مصرف را طی ۵۰ سال گذشته در 

تهران شــاهد بودیم؛ به گونه ای که میزان مصرف 
آب تقریبا معــادل مصرف در پیک تابســتان ثبت 
شــده لذا تقاضای ما از تمام مردم و همشهریان این 
است که نســبت به رعایت الگوی مصرف دقت الزم 

را داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه حتی در آموزههای دینی نیز به 
اسراف اشاره شده که اهمیت این موضوع را نشان می 
دهد، تصریح کرد: در طول ۲۰ ثانیه که باید دست ها 
با آب شست و شو شود، الزم است تا تمام افراد روش 
درست را بکار گیرند؛ بدین شکل که ابتدا دست را با 

آب و صابون آغشته و سپس از آب استفاده کنند. باید 
فرهنگ ســازی در این رابطه صورت گیرد تا میزان 

مصرف به حداقل برسد.
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی و 
برق آبی شــرکت آب منطقه ای تهران تصریح کرد: 
البته این مساله تنها شــامل حال تهران نمی شود 
چراکه کل کشور در یک منطقه خشک و نیمه خشک 
واقع شده و اگر رعایت نکنیم حتی اگر این بارندگی 
ها ادامه داشته باشد، شاید به لحاظ توزیع و تامین آب 

دچار مشکل شویم.

بررسی آمار اسفند ماه شبکه پرداخت الکترونیک نشان 
می دهد که مبلغ ۷۱ درصد تراکنش های اینترنتی کمتر 
از ۲۵ هزار تومان بوده و بیش از ۶۶ درصد تراکنش های 

موبایلی زیر ۵ هزار تومان است.
جدیدترین گــزارش منتشــره در خصوص وضعیت 
تراکنش های اسفند ماه سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که 
در این مدت بالغ بر دو میلیــارد و ۲۸۰ میلیون و ۶۲۹ 
هزار تراکنش به ارزش ۳ هزار و ۲۸۱ میلیارد میلیون 
ریال در شبکه پرداخت انجام شده که تعداد تراکنش ها 
با کاهش اما ارزش آن ها نسبت به بهمن ۹۸ رشد داشته 

اســت؛ داده این گزارش از دامنه مبلغی تراکنش های 
ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نشان از کاهش رشد 
تراکنش های با مبالغ خرد دارد که در ادامه روند تراکنش 

ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی بررسی شده است.
بررسی آمار وضعیت دامنه مبلغی تراکنش های اینترنتی 
و موبایلی که از طریق صفحات پرداخت اینترنتی، نرم 
افزارهای موبایلی پرداخت، کدهــای USSD و … 
انجام می شود نشان می دهد که حجم زیادی از تعداد 
تراکنش های نیازمند رمز دوم )رمز اینترنتی( در مبالغ 
پایین و ُخرد انجام می شود؛ در واقع بیشتر افرادی که 

شارژ تلفن همراه از طریق کانال تراکنش های موبایلی 
انجام می دهند مبالغی زیر ۵ هزار تومان تراکنش دارند 
و عمده تراکنش های اینترنتــی مربوط به تراکنش ها 
کمتر از ۲۵ هزار تومان است و بیشتر تراکنش ها در ابزار 
پذیرش اینترنتی مبلغی کمتر از صد هزار تومان دارند که 
بر همین اساس با تسهیل بانک مرکزی و معافیت روزانه 
تراکنش ها تا صد هزار تومان از رمز دوم پویا و قابلیت 
انجام تراکنش با رمز دوم ایستا باعث شده تا تأثیرات در 
کاهش تراکنش ها و مهاجرت به مبالغ باالتر از اجرای 

طرح، کمترین میزان باشد.

اگر بانک ها به دالیلی مجبور به دریافت پول نقد شدند، 
این اقدام باید بــا مالحظات ویژه انجام شــود و روابط 
عمومی بانک ها نیز باید در این خصوص به مشتریان خود 

اطالع رسانی کنند.
بانک ها اسکناس نمی گیرند؛ پول های نقدمان را چکار 
کنیم؟شعب بانکی هنوز امکان دریافت و پرداخت وجه 
نقد ندارند و این در حالی اســت که ایــن وجوه در بین 
مردم جابجا می شــود. برخی بانک ها نیز دستگاه های 
هوشمندی را در تعدادی از شــعب خود برای دریافت 
وجه نقد راه اندازی کرده اند، اما به نظر نمی رسد که این 

دستگاه ها پاسخگوی وجوه نقد در گردش باشد.
به گزارش ایســنا، شــیوع کرونا در جهان، بسیاری از 
فعالیت های مالی و اقتصادی را به چالش کشیده و اقتصاد 
ایران نیز از این اتفاق مستثنی نشد و به این ترتیب، شعب 
بانکی تعداد کارمندان خود را به حداقل رسانده و شرایط 

ویژه ای برای دوران کرونا ایجاد کردند.
از همان ابتدا، بانک مرکزی تغییراتی را در نظام بانکی 
ایجاد کرد تا مراجعات حضوری به شعب بانکی کاهش 
یابد، چراکه این اماکــن به عنوان یکــی از مهم ترین 

محل های انتقال ویروس کرونا برشمرده شد.
در همین راســتا، افزایش ســقف انتقال وجه از طریق 

اینترنت و خودپردازها از سوی بانک مرکزی برای کاهش 
مراجعات حضوری مردم به بانک ها انجام شد.

پس از آن، در روزهای پایانی سال گذشته بانک مرکزی 
اعالم کرد که فروش اسکناس های نو برای عیدی های 
سال نو ممنوع بوده و از سوی دیگر، دریافت و پرداخت 

پول نقد و مسکوک نیز در شعب بانکی ممنوع شد.
در این بخش نامه تاکید شده که اگر بانک ها به دالیلی 
مجبور به دریافت پول نقد شــدند، این اقــدام باید با 
مالحظات ویژه انجام شود و روابط عمومی بانک ها نیز 
باید در این خصوص به مشتریان خود اطالع رسانی کنند.
این اقدامات از سوی بانک مرکزی در راستای پیشگیری 
از انتقال ویروس کرونا از طریق جابجایی وجه نقد انجام 
شده و این در حالی است که کماکان انتقال وجوه نقدی 

در بین مردم ادامه دارد.
با توجه به اینکه شعب بانکی پول نقد را از مشتریان خود 
دریافت نمی کنند، افرادی که پول نقد در اختیار دارند، 
مجبورند از این وجوه برای خرید کاالهای مورد نیاز خود 
استفاده کنند و این امر سبب می شود انتقال وجوه نقدی 

بین مردم افزایش یابد.
طبیعتا با افزایش انتقال وجوه بین مردم، احتمال انتقال 
شیوع بیشتر ویروس نیز افزایش می یابد و این در حالی 

است که بانک ها همچنان وجوه نقدی مردم را دریافت 
نمی کنند.

مشخص نیست که این اقدام بانک ها تا چه زمانی ادامه 
دارد و ممکن است تا زمان پایان شرایط کرونایی برقرار 
باشد که به این ترتیب، تکلیف وجوه نقدی که دست مردم 

است، مشخص نیست.
البته در این میان، برخی بانک ها با راه اندازی دستگاه های 
هوشــمند دریافت کننده پول نقد در تعدادی از شعب 
خود، امکان دریافت وجه نقد از طریق این دستگاه ها و 
انتقال آن ها به حساب افراد به صورت لحظه ای را فراهم 
کرده اند، اما با توجه به پایین بودن تعداد این دستگاه ها و 
دستگاه های خوددریافت سایر بانک ها که پول را با تاخیر 
به حساب فرد انتقال می دهند، به نظر نمی رسد که بتوان 

جای شعبه را در این زمینه پر کرد.
به نظر می رسد که در این زمینه بانک  مرکزی با هماهنگی 
بانک ها، باید شرایط مشخصی را برای کاهش انتقال وجوه 

نقد بین مردم ایجاد کند.
با این حال بهتر است افرادی که وجه نقد در اختیار دارند، 
در این شرایط با مراجعه به این دستگاه ها، وجه نقد خود را 
به حساب خود واریز کرده و از انتقال اسکناس و مسکوک 

تا حد امکان جلوگیری کنند.

این روزها با کسادی معامالت مسکن، قیمت ها نیز 
ثابت مانده اســت. البته دفاتر امالک می توانند از 
ابتدای اردیبهشت ماه با رعایت اصول بهداشتی کار 

خود را آغاز کنند.
به گزارش ایســنا، بازار مســکن شــهر تهران که 
در اســفند ماه بــه علت شــیوع ویــروس کرونا 
بــا کاهــش ۲۴ درصــدی ماهانــه و افــت ۲۱ 
درصدی ســاالنه تعــداد معامالت مواجه شــد، 
 در فروردیــن ماه نیز بــا رکود دســت و پنجه نرم 

می کند.
هر ســاله به طور معمول، در فروردین ماه خرید و 
فروش ها در بازار مسکن با افت محسوسی مواجه 
می شود. امســال با شــیوع کرونا عمق رکود ماه 
ابتدایی سال عمیق تر شده اســت. به همین دلیل 
قیمت ها نیز ثابت مانده و بررسی ها نشان می دهد 
که حتی بعضی مالکان از نرخ های پیشنهادی اسفند 

ماه کوتاه آمده اند.
مطابق اعالم رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران، 
دفاتر امالک می توانند از پایــان ماه جاری با حفظ 
اصول بهداشــتی در جهت مقابله با ویروس کرونا 

فعالیت خود را آغاز کنند.

بر اساس اعالم وی، به منظور حفظ فاصله اجتماعی 
و رعایت اصول سالمت و بهداشت عمومی، اتحادیه 
امالک در پایان ماه جاری فعالیت خود را با حضور 

یک پنجم نیروها آغاز می کند.
از ســوی دیگر بررســی فایل های موجود در بازار 
مسکن نشــان می دهد که نرخ رشــد قیمت های 
پیشــنهادی در مناطق جنوبی و مناطق پر تقاضا 
بیش از واحدهای مســکونی عرضه شده در شمال 
تهران اســت. به خصوص در بخش امالک لوکس 
و نیمه لوکس طبق معمول ســال های گذشــته 
 رکود بیشــتر و رشــد قیمت کمتری مشــاهده 

می شود.
برآوردها حاکی از آن اســت کــه در فروردین ماه، 
قیمت آپارتمان در مناطق ۱ تا ۵ از ثبات بیشتری 
نسبت به دیگر مناطق شهر تهران برخوردار است و 
این وضعیت دســت کم تا زمان ماندگاری ویروس 

کرونا ادامه خواهد داشت.
جدا از کاهــش انعقاد قرارداد حضــوری در دفاتر 
امالک، طبق برآوردی که از افت فعالیت ۳۰ کسب و 
کار آنالین به علت شیوع ویروس کرونا انجام گرفته، 
آگهی های یک سامانه ملکی ۱۵ درصد کاهش یافته 

است. البته بررسی های غیر رسمی نشان می دهد در 
برخی سایت های فروش امالک، درج آگهی و حتی 
تعداد بازدیدها از آگهــی های موجود تا ۵۰ درصد 

کاهش یافته است.
عمده ســاکنان در واحدهای دارای سکنه به دلیل 
نگرانی از اپیدمــی ویروس کرونا اجــازه بازدید از 
خانــه های خــود را نمــی دهنــد. در واحدهای 
خالی نیز با وجــود آنکه بعضــاً بازدیدهایی انجام 
می شــود با توجــه به نبود چشــم انداز روشــن 
 از وضعیت بــازار، به نــدرت قــراردادی به امضا 

می رسد.
بنابراین گزارش، آخرین ماه از ســال ۱۳۹۸ بازار 
مسکن رونق چندانی نداشت و معامالت نسبت به 
بهمن ماه ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد. این در حالی 
است که معموالً در اسفند ماه سال های قبل شاهد 
افزایش معامالت نسبت به بهمن ماه بودیم. با این 
حال بازار مسکن پایتخت از رشد قیمت ها بی نصیب 
نماند و میانگین قیمت مسکن شهر تهران نسبت به 
بهمن ماه ۸.۷ درصد و نسبت به اسفند ماه سال قبل 
۴۲ درصد باال رفت. این باالترین نرخ رشد ماهیانه از 

اردیبهشت ماه تا کنون بوده است.

مبلغ۷۱درصدتراکنشهایاینترنتیکمتراز۲۵هزارتوماناستآبدرتهرانطالمیشود

کسادیوثباتقیمت،ارمغانکرونابرایمسکنبانکهااسکناسنمیگیرند؛پولهاینقدمانراچکارکنیم؟
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سرمقاله

يادداشت

بانک ها  به فکر 
جیب  خود  هستند

بهانه جویی برای
 دالیل کندی اینترنت

 فعالیت بانک ها طبق نظام 
سرمایه داری، غیرتولیدی و 
غیرعادالنه است. آنها فکر 
می کنند اختیــار دارند که 
پول هایی که مردم نزد آنها گذاشــته اند را به هر 
نحوی که امکان دارد از آن حداکثر سود را ببرند. 
سرمایه داری به دنبال حداکثر سود، حداکثر ثروت 
و حداکثر لذت اســت. چرا بانک ایجاد می شود؟ 
برای اینکه افرادی که عالقه مند هستند یک سری 
فعالیت های اقتصادی یا فعالیت های خیری انجام 
دهند از این امکانات بهره مند شوند؛ اما زمانی که 
بانک آمد از دید حداکثر ســود به مساله نگاه کرد 

نتیجه این می شود...

  ابراهیم رزاقی، اقتصاددان

  مصطفی ارجمند، کارشناس فناوری اطالعات

متن کامل  د ر صفحه 4

متن کامل  د ر صفحه 3

4

۲

سرپیچیبانکها
ازامهالاقساط

جذبنقدینگیبدون
کاهشتصدیگری

کم کاری و بهانه جویی وزارت ارتباطات  در مورد کیفیت و سرعت اینترنت  ادامه دارد

مناقشه  بر سر آزادسازی فرکانس
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سردرگمی  مردم  برای
دریافت  وام  یک  میلیونی
عبور  از کرونا   با   وام 12  درصدی ؟

دولت   برای   اعطای   وام   اندک   یک   میلیونی   دست   دست    می کند

بانک مرکــزی در حالی ســامانه ای را برای ثبت 
 شــکایات از بانک هایی که اقســاط تســهیالت 
قرض الحسنه اعم از ازدواج معرفی کرد که بازرسی 
از شــعب بانکی کافی نبوده و همچنان تخطی از 
بخشــنامه بانک مرکزی دیده می شود. مدیرکل 
دفتر برنامه ریزی و توســعه اجتماعــی جوانان با 
اشــاره به پیگیری های معاونت جوانان به منظور 
عودت اقساط تسهیالت ازدواج جوانان، از معرفی 
سامانه ای از سوی بانک مرکزی برای ثبت شکایات 
در این خصوص خبر داد.بانک مرکزی ۱۵ اسفند 
ماه بود که در راســتای حمایت از کسب و کارها 
اعم از حقیقی و حقوقی با شــیوع بیماری کرونا 
راهکارهایی در نظر گرفت. بخشی از مصادیق این 

راهکار به گونه ای است...

دولت عزم خود را برای عرضه ســهام شرکت های 
دولتی جزم کرده اســت؛ به طوریکه این موضوع از 
ابتدای سال جدید تاکنون دوبار مورد تاکید رئیس 
جمهور قرار گرفته و قرار است اولین فراخوان برای 
واگذاری در نیمه اردیبهشــت صــورت گیرد که 
کارشناسان معتقدند این امر، جریان نقدینگی دولت 
را حل می کند اما هدف نهایی که کاهش تصدی گری 
دولت اســت را به دنبــال ندارد.رییس جمهور در 
نخستین جلســه هیات دولت در ســال جدید، بر 
اینکه دستگاه های دولتی باید سهام خود را  در بورس 
عرضه کنند تاکید کرد و گفت که پارســال شرایط 
بسیار خوبی در بورس داشتیم و ان شاءاهلل امسال هم 
شرایط خوبی در بورس خواهیم داشت؛ رونق بورس 

به این است که همه دستگاه های...

با مانع تراشی مکزیک

سرنوشتتوافقکاهشتولیداوپکپالسنامعلومماند



اقتصاد2
ایران وجهان

استفاده از ظرفيت بانک قرض 
الحسنه مهرايران براي ايجاد 

اشتغال پايدار در منطقه
محمد صفائی نماینده ی مردم گناباد و بجستان با اشاره 
به عملکرد بسیار خوب بانک قرض الحسنه مهرایران در 
سال گذشته، بر توانمندي این بانک در حل معضالت 
معیشــتي و اقتصادي مردم منطقه و ایجاد اشتغال 
پایدار تاكید كرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض 
الحســنه مهرایران، محمد صفائی نماینده ي مردم 
گناباد و بجستان در مجلس شوراي اسالمي در دیدار با 
صبوري مدیر شعب استان خراسان رضوي ضمن تقدیر 
از عملکرد این بانک در طي سال هاي اخیر خواستار 
بهره مندي از ظرفیت هاي این بانک در حل مشکالت 
معیشتي و اقتصادي مردم شد.وی با اشاره به وضعیت 
كنونی اشتغال در جامعه و ضرورت حمایت از مردم در 
این برهه ي حساس بیان داشت: در طي چند سال اخیر 
بسیاري از مشاغل دچار آسیب هاي جدي شده است 
و مي بایست براي كمک به افرادي كه شغل خود را از 
دست داده اند اقدامات موثري انجام داد.وی افزود: ایجاد 
اشتغال پایدار در منطقه از الویت هاي مسئولین امر مي 
باشد و براي انجام این مهم بهره مندي از وام هاي ارزان 
قیمت راهکار بسیار مفیدي است كه نتایج مثبت آن 

در طي سالیان گذشته دیده شده است.

يکپارچه ســازی فرآيند ارايه 
خدمات در بســتر بانکداری 

متمرکز تا خرداد 99
مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مسکن از 
یکپارچه سازی تمام فرآیندهای ارائه خدمات به مشتریان 
بانک مسکن در بستر بانکداری متمركز تا پایان خرداد 
سال آینده خبر داد.ساسان شیردل با بیان اینکه با تحقق 
»Core Banking« در بانک مسکن،  در سال آینده شاهد 
رفع نواقص فرایندهای ارایه خدمات به مشتریان در سطح 
شــعب خواهیم بود، اظهار كرد: تعدادی از ماژول های 
پیچیده در سال جاری تست و پیاده سازی شد و در سال 
99 قطعاً تحقق اهداف پروژه بانکداری متمركز سرعت 
خواهد گرفت.شیردل وعده داد ارائه خدمات به مشتریان 
در بخش قراردادهای مشاركت بانک ظرف سه ماه آینده 
در سطح تمام شعب بانک مسکن در كشور، كامال مکانیزه 

و در بستر بانکداری متمركز صورت گیرد.

حجم معامالت پیشخوان کارگزاری بانک صادرات 
ایران از مرز ٤١ هزار میلیارد ریال گذشت

حجم معامالت ١٨ ماهه سامانه 
پيشــخوان کارگزاری بانک 
صادرات ايران با افزودن بيش 

از ١٠ هزار کاربر
جدید به جمع فعاالن بازار ســرمایه، از مرز ١٤ هزار 
میلیارد ریال گذشت.به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، كارنامه ١٨ ماهه ســامانه پیشخوان 
كارگزاری بانک صادرات نشان داد كه  از شهریورماه 
سال ١٣9٧ تا ٢9 اسفندماه ١٣9٨، تعداد مشتریان 
»حضوری« و »برخط« شركت كارگزاری بانک بیش 
از  ١٠ هزار نفر افزایش یافته كه از این میزان شــش 
هزار و ٧٦٧ نفر كد كاربری آنالین دریافت كرده و در 
عین حال بیش از ١٤هزار میلیارد ریال اوراق بهادار 
از طریق »پیکاپ« )سامانه پیشخوان كارگزاری در 
بازار پول( مورد داد و ســتد قرار گرفته است.بیش از 
٥٠ شعبه منتخب بانک صادرات ایران جهت اجرای 
این سامانه در تمامی اســتان های كشور به سامانه 
پیشــخوان كارگزاری در بازار پــول تجهیز و مورد 
استفاده قرار گرفته و همزمان با پیشرفت این پروژه 
به مرور تمامی شعب بانک مجهز به سوپرماركت مالی 
)ویژه معامالت سهام و ارائه خدمات مشاوره مالی( 
خواهند شــد.اخذ كد بورســی، صدور كد كاربری 
معامالت برخط، معامالت آفالین، تغییر كارگزار ناظر 
و معامالت گواهی ســپرده سکه مهم ترین خدمات 

قابل ارائه در شعب منتخب بانک در این زمینه است.

برداشــت خودکار اقســاط تسهیالت 
قرض الحسنه از حساب مشتریان 

طبق بخشــنامه بانک مرکزی 
طی زمان مقرر و از تاريخ اجرای 
بخشنامه در بانک توسعه تعاون 

غيرفعال شده است
با توجه به بخشنامه بانک مركزی مبنی بر عدم برداشت 
اقساط قرض الحسنه از حساب مشــتریان، بانک توسعه 
تعاون اقدام به غیرفعال نمودن سیستم خودكار برداشت 
اقساط نموده است و در خصوص تسهیالت كسب و كارهای 
آسیب دیده نیز كه لیست آنها اعالم شده است توسط شعب 
به صورت دستی و یا با اعالم مشتریان صورت گرفته است.

الزم به توضیح است در صورتیکه مبالغی به صورت سهوی از 
حساب مشتریان كسر شده است مشتریان می توانند با ثبت 
شکایات در سامانه این بانک نسبت به استرداد این مبالغ 
اقدام نمایند كه بالفاصله پس از بررسی، وجوه برداشت شده 
بابت اقساط به حساب شان عودت خواهد شد. گفتنی است 
براساس بخشنامه بانک مركزی طی ماه های اسفند 9٨ و 
فروردین و اردیبهشت 99 اقساط وام های قرض الحسنه 
جهت كلیه مشتریان و همچنین اقساط صاحبان كسب 
و كارهایی كه به دلیل شرایط ناشی از كرونا متضرر شده و 
با مشکالت مالی مواجه شده اند و لیست آن اعالم گردیده 
است از حساب مشتریان كسر نشود كه براین اساس بانک 

توسعه تعاون نیز در این راستا عمل نموده است .

بانک ها

دولت عزم خود را برای عرضه 
سهام شركت های دولتی جزم 
كرده اســت؛ به طوریکه این 
موضوع از ابتدای سال جدید 
تاكنــون دوبار مــورد تاكید 
رئیس جمهور قرار گرفته و قرار است اولین فراخوان برای 
واگذاری در نیمه اردیبهشت صورت گیرد كه كارشناسان 
معتقدند این امر، جریان نقدینگی دولت را حل می كند 
اما هدف نهایی كه كاهش تصدی گری دولت اســت را 
به دنبال ندارد.رییس جمهور در نخستین جلسه هیات 
دولت در سال جدید، بر اینکه دستگاه های دولتی باید 
سهام خود را  در بورس عرضه كنند تاكید كرد و گفت كه 
پارسال شرایط بسیار خوبی در بورس داشتیم و ان شاءاهلل 
امســال هم شــرایط خوبی در بورس خواهیم داشت؛ 
رونق بورس به این اســت كه همه دستگاه های دولتی 
ســهام و اموال خود را در بورس عرضه كنند؛ لذا امسال 
برای حركت در تولید نیازمندیم كه این سهام را به بازار 
بورس یا فرابورس عرضه كنیم و بتوانیم تحول بزرگ را 
شاهد باشیم.همچنین استفاده از فرصت بازار سرمایه، در 
واگذاری شركت ها و دارایی های دولت و همچنین فروش 
اموال مازاد بانک ها، با توجه به استقبال مردم از این بازار 
یکی از نکاتی بود كه از ســوی رئیس جمهور در تماس 
 تلفنی كه با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشــت، مورد 

تاكید قرار گرفت.

عرضه سهام شرکت های دولتی با تخفیف ۲۰ 
و ۲۵ درصد به مردم

در این راستا، شورای عالی بورس بر اساس قانون بودجه 
سال 99 و همچنین به استناد اصل ٤٤، در جلسه یازدهم 
فروردین ماه، ساز و كار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام 
دولتی شركت های حاضر در بازار ســرمایه را تصویب 
كرد و این مصوبه شانزدهم فروردین ماه 99 توسط وزیر  
امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رییس جمهور 
شد.به گفته شــاپور محمدی - رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار - بر اســاس این ســاز و كار تمامی سهام 
شركت های دولتی بورسی و فرابورسی در دو نوبت و با 
تخفیف ٢٠ تا ٢٥ درصدی به عموم مردم عرضه می شود. 

در نوبت اول، سهام دولتی شركت های بورسی در قالب 
واحد صندوق های قابل معامله عرضه و در صورت باقی 
ماندن، در نوبت دوم به شــکل تک سهم و با استفاده از 
 روش ثبت ســفارش )بوک بیلدینگ( بــه هر كد ملی 

ایرانی واگذار می شود.

عرضه ســهم دولت در ۹ شرکت دولتی در 
بورس

پس از آن فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی 
- اعالم كرد كه در آینده نزدیک، سهام دولت در تعداد 
9 شــركت دولتی در رســته های انرژی )پاالیشگاه و 
پتروشــیمی(، مالی )بانک ها و بیمه ها( و صنایع فلزی 
و معدنی در بورس عرضه خواهند شــد. در این مرحله 
از واگذاری، تصمیم بر این اســت كه به صورت فراگیر 
این ســهام ها را عرضه كنیــم تا همه مــردم با اعمال 
تخفیف هایی )در مرحله اول و فقط بــرای یک بار( در 
دو گروه ٢٠ و ٢٥ درصدی با ســقف خرید دو میلیون 
 تومان بــه ازای هــر نفر بتوانند ســهام عرضه شــده 

را خریداری كنند.

درآمدزایی ۳۰ هزار میلیاردتومانی از عرضه 
سهام شرکت های دولتی

وی در پاســخ بــه این كه چــه مقــدار درآمدزایی از 
واگــذاری شــركت های دولتــی به دســت خواهــد 
آمــد، اینگونــه توضیــح داده كــه هدف عمــده در 
این زمینه، انتقــال مالکیت و مردمی كــردن اقتصاد 

است كه برآوردها نشــان دهنده این اســت كه از این 
 طریق حــدود ٣٠ هــزار میلیارد تومان بــرای بودجه 

تامین مالی داشته باشیم.

١۵ اردیبهشت؛ اولین فراخوان برای واگذاری
به گزارش ایسنا، طبق اعالم دژپســند، دوره فراخوان 
تا عرضه ١٠ روز اســت و گروه گروه این اتفاق را انجام 
می دهیم. تالش  بر این اســت كه ١٥ اردیبهشت اولین 
فراخوان واگذاری شركت های دولتی باشد. همچنین 
مرحله دوم عرضه شــركت هایی هســتند كه بورسی 
نیستند و وارد بورس می شوند.وی درمورد تاثیر واگذاری 
شركت های دولتی بر بورس نیز معتقد است كه این امر 
عمق بازار بورس را افزایش می دهد. شاخص بازار سرمایه 
صرفا منعکس كننده تحوالت بازار نیست،  بلکه تحوالت 

اقتصاد كشور نیز بر آن اثر دارد.

تاکید مجدد رئیس جمهور
این مباحث درحالی مطرح شده كه رئیس جمهور مجددا 
روز گذشته، در گفت وگویی با وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
دستور داد كه سریعا طبق مصوبه اخیر دولت، سازوكار 
عرضه ســهام بنگاه هایی كه در اختیار دولت، نهادهای 
عمومی و نیروهای مسلح هستند را در بورس فراهم كند.

یکسان سازی طرف عرضه و تقاضا در بورس
حال درباره چند و چون این طــرح، فردین آقابزرگی - 
كارشناس بازار سرمایه - در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 

به لزوم اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی، اظهار كرد: اقتصاد 
دانان و كارشناسان بالغ بر ٢٥ سال است كه می خواهند 
اصل ٤٤ قانون اساسی به طور كامل تحقق پیدا كند و 
تصدی گری دولت به منظور افزایش بهره وری و كارایی 
در شركت ها به حداقل ممکن برسد. این موضوع در حال 
حاضر با حجوم نقدینگی سرشار به سمت بازار سرمایه و 
بورس مصادف شده و مسئوالن را به فکر وا داشته است 
كه از این طریق طرف عرضه در این بازار را نسبت به طرف 

تقاضا متعادل كنند.

جذب نقدینگی در بورس
وی ادامه داد: بر این اساس تشکیل كد یا هلدینگ هایی 
مانند واگذاری ســهام عدالت، واگذاری گروهی سهام 
شــركت های دولتی كه چند شــركت پاالیشگاهی و 
فوالدی هســتند و تخصیص به كد ملی اشخاص می 
تواند بخش عمده ای از نقدینگی را جذب كند. در واقع 
با توجه به محور قرار گرفتن حجــوم نقدینگی به بازار 
سرمایه، یکی از تدابیر پیشــنهادی اولیه شورای عالی 
بورس و وزیر اقتصاد عرضه ســهام شركت های دولتی 
بود كه گزینه خوبی است و به اقتضای شرایط می تواند 
كارایی خوبی داشته باشد.به گفته این كارشناس بازار 
سرمایه، عرضه ســهام شــركت های دولتی بهره وری 
الزم را ایجــاد خواهــد كــرد و ســرمایه گذاران را به 
ســمت شــركت هایی كه عایدات نقدی و سودآوری 
 داشته باشــند ســوق می دهد، نه شــركت هایی كه

 صرفا مورد سفته بازی قرار می گیرند.

تصدی گری دولت کم نمی شود
آقابزرگی در مورد نقایص واگذاری سهام شركت های 
دولتی نیز توضیح داد: نقص طرح واگذاری جزء به جزء 
ســهام به احاد ســهامداران یا متقاضیان این است كه 
این واگذاری باعث نمی شــود مدیریت دولتی از دست 
مدیران دولتی خارج شود، در حالی كه فلسفه اصل ٤٤ 
قانون اساسی، كاهش تصدی گری دولت است، نه فروش 
سهام.به گفته وی، كشور تجربه موفقی برای عرضه سهام 
دولت و خصوصی سازی نداشته اســت؛ بنابراین نحوه 
فروش سهام شركت های دولتی علیرغم اینکه جریان 
نقدینگی دولت را حل می كند اما هدف نهایی كه كاهش 

تصدی گری دولت است را به دنبال ندارد.

تا چند روز ديگر سهام شرکت های دولتی به بورس می آيد

جذب  نقدینگی  بدون کاهش تصدی گری

شــاخص بورس از ۶٠٠ هزار 
واحد گذشت

معامالت روز گذشته بازار سرمایه درحالی به پایان رسید 
كه شاخص كل این بازار با ورود به كانال ٦٠٠ هزار واحدی، 
ركورد جدیدی را شکســت.به گزارش ایسنا، شاخص كل 
بازار سرمایه در نخستین روز هفته با ١٠ هزار و ٨٠٣ واحد 
صعود وارد كانال ٦٠٠ هزار واحد شــده و رقم ٦٠٨ هزار و 
٥٧ واحد را ثبت كرد.   شاخص كل با معیار هم وزن نیز با 
١٧٣٧ واحد رشد به رقم ٢١٥ هزار و ٥٢٨ واحد رسید.در 
این روز معامله گران یک میلیون معامله به ارزش ٥٧ هزار 
و ٢٧9 میلیارد ریال انجام دادند و صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، فوالد مباركه اصفهان، سرمایه گذاری غدیر، معدنی 
و صنعتی گل گهر، س. نفت و گاز و پتروشــیمی تامین، 
گسترش نفت و گاز پارسیان و پاالیش نفت تهران نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذشاتند.
بانک های ملت و تجارت، گلوكوزان، پاالیش نفت اصفهان، 
فوالد مباركه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و بانک صادرات 
ایران نمادهای پربیننده روز گذشته بورس بودند.شاخص 
كل فرابورس نیز با ٤٣ واحد صعود رقم ٧٧٧١ واحد را ثبت 
كرد. در این بازار ٦٠٤ هزار معامله انجام شــد كه ٣٢ هزار 
و ٦٠٥ میلیارد ریال ارزش داشت.پتروشیمی تندگویان، 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشیمی زاگرس و 
پتروشیمی مارون نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت و در مقابل سهامی ذوب آهن اصفهان، فرابورس ایران 
و تولید نیروی برق دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی را در فرابورس داشتند.لیست نمادهای پربیننده 
فرابورس از سهامی ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع كاغذ 
پارس، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، س. توسعه و 
عمران استان كرمان، صنایع ماشین های اداری ایران، فوالد 

هرمزگان جنوب و بانک دی تشکیل شده بود.

دالر ثابت ماند
نخســتین روز هفته با ثبات قیمت ها در بازار ارز نسبت 
به آخرین روز هفته گذشــته همراه بود.به گزارش ایسنا، 
صرافی های مجاز بانک مركزی كه پس از تعطیالت نوروزی 
قیمت ارز را اعالم كردند،  ) شــنبه( قیمت دالر و یورو را 
نسبت به هفته گذشــته ثابت نگه داشتند.بر این اساس، 
قیمت خرید هر دالر آمریــکا در صرافی های مجاز بانک 
مركزی روز گذشته ١٥ هزار و ٥٠٠ تومان و قیمت فروش 
آن ١٥ هزار و ٦٠٠ تومان است.همچنین این صرافی ها هر 
یورو را به قیمت ١٦ هزار و 9٠٠ هــزار تومان خریده و در 
مقابل با قیمت ١٧ هزار تومان می فروشند.قیمت خرید ارز 
در بانک ها نیز اندكی كمتر از قیمت خرید در صرافی های 
مجاز بانک مركزی است؛ هرچند كه به دلیل شیوع ویروس 
كرونا در كشور، در حال حاضر تالش می شود كه كمترین 

مراجعه به شعب بانکی صورت گیرد.

ثبــت نــام ۶٠٠هــزار نفر از 
کارگران به بيمــه بيکاری در 

۲٠روز گذشته
معاون امور اقتصــادی وزارت كار بیان كــرد:در٢٠ روز 
گذشــته دســتکم چیزی نزدیک به ٦٠٠ هــزار نفر از 
كارگرانی كه از كار بیکار شده اند و عمدتا مربوط به بخش 
خدمات هستند به سامانه صندوق بیمه بیکاری مراجعه 
و درخواســت برقراری مقرری بیکاری را ارائه كرده اند.

ماه دستمزد كارگران بعد از ساعت ها بررسی تعیین شد،  
نمایندگان حاضر در جلسه صورتجلسه را امضا نکردند 
و دولت و كارفرمایان دســتمزد كارگران را با افزایش ٢١ 
درصدی تعیین كردند.كاهش اندک دستمزد كارگران با 
توجه به بیکاری و كاهش چشمگیر قدرت خرید كارگران  
در ســایه كرونا باعث واكنش بســیاری از سوی جامعه 
اقتصاد دادن ها و نمایندگان مجلس شد. همچنین حجت 
میرزایی، معاون امور اقتصــادی وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی با بیان این كه حقوق كارگران ٣٣ درصد افزایش 
یافته نه ٢١ درصد گفت: حداقــل دریافتی ٢ میلیون و 
٨٠٠ هزار تومان كارگران عماًل محقق شد.اما نکته مهم 
در اظهارات معاون امور اقتصادی وزیر كار این اســت كه 
تعداد مراجعه افراد بیکار به سایت بیمه بیکاری در ٢٠روز 
گذشته ٦٠٠هزار نفر بوده است.بنابراین بیکاری كارگران 
ربطی به دستمزد و افزایش آن ندارد. حتی افزایش دستمزد 
می تواند باعث رونق تولید شود چرا كه كارگران اگر قدرت 
خرید داشته باشد خریدار تولید و كاال خواهند بود.  علی 
الرغم اینکه معاون وزیر كار افزایش دستمزد 99 را اینگونه 
تحلیل كرده است كه باعث افزایش تعداد بیکاری در بنگاه 
ها شده است، اما بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند  هر ساله 
نمایندگان دولت و كارفرمایان برای افزایش دســتمزد 
كارگران بهانه تعدیل نیرو را بیان می كنند، چرا كه سهم 
دستمزد از قیمت تمام شده كاال حدود ٧ درصد  است . 
بنابراین افزایش دستمزد باعث تعدیل و ریزش نیروی كار 
می شــود صرفاً  بهانه ای از سوی كارفرمایان و كارفرمای 
بزرگ )دولت ( است. اگر چنین است چطور ممکن است 
كه دستمزد كارمندان دولت با داشتن مزایای بسیار بیشتر 
از كارگران چگونه افزایش یافته است؟در حالت كلی سهم 
دستمزد نیروی كار در هزینه های بنگاه های اقتصادی در 
ایران اندک است و روندی كاهنده دارد، اما به سوژه اصلی 

چانه زنی كارفرمایان تبدیل شده است.

اخبار
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وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از راه اندازی 
"دادگاه های تجاری" با هماهنگی قوه قضائیه در 
سال جاری با هدف بهبود فضای كسب وكار خبر 
داد و گفت: ارزش دارایی های دولت هفت میلیون 
میلیارد تومان اســت كه اگر فقــط ٢٠ درصد از 
دارایی های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد 
قرار گیرد، باعث رونق می شــود. امــروز بیش از 
٢٨٠٠ هزار میلیارد تومان شركت دولتی ارزیابی 

و به روز شده داریم كه قابلیت واگذاری دارند.
به گزارش ایسنا، نشست وزیر اقتصاد، معاونان و 
مدیران این وزارتخانه با حضور اسحاق جهانگیری 
- معاون اول رئیس جمهور - برگزار شــد كه در 
آن معاونان و رؤسای ســازمان های تابعه وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی، گزارش عملکرد ســال 
١٣9٨، برنامه های جهش تولید در سال ١٣99، 
به ویژه در زمینه "اقتصــاد مقاومتی" و "مقابله 
با شــیوع ویروس كرونا" را در حضور معاون اول 

رئیس جمهور ارائه كردند.  
فرهاد دژپسند در این نشست اظهار كرد: اقتصاد 
هوشمند، همان پروژه ای است كه در ابتدای طرح 
آن، برخی فکر می كردند بســیار آرمانی است اما 
دستاوردهای همین پروژه در ایام شیوع ویروس 
كرونا به كمک آمد و می توانــد نقش موثری در 
پیشرفت اقتصاد كشور داشته باشد و معتقدم راه 

میان بری برای جهش تولید است.  
وی ادامــه داد: بحمــداهلل برنامه هــای اقتصاد 
هوشمند در وزارت اقتصاد با جدیت در حوزه های 
مالیــات، خزانه داری و گمــرگ در حال تکمیل 

است.  
در ادامه، وزیر اقتصاد گفت: سال گذشته در حوزه 
بهبود فضای كسب و كار اقدامات مهمی همچون 
ایجاد پنجره واحد الکترونیکی و حذف مجوزهای 
زائد صورت گرفت. با هدف بهبود فضای كسب و 
كار، "دادگاه های تجاری" با هماهنگی قوه قضائیه 

در سال جاری راه اندازی خواهد شد.  

دفترش بیرون برود
دژپسند با بیان اینکه هدف از جذب سرمایه گذاری 
خارجی فقط پر كردن شــکاف ســرمایه گذاری 
در بازار ســرمایه نیست، بلکه ســرمایه گذاری 
خارجی ابــزار و كانالی برای انتقــال فناوری به 
كشور و نیز كمک به رشد و توسعه مؤثر و افزایش 
بهره وری اســت، اظهار كرد: مــا در غل و زنجیر 
حركت می كنیم و هر چه تالش می كنیم این غل 

و زنجیر ما را می بلعد. مگر من چقدر می توانم وزیر 
باشم. باالخره اگر كوپنی هم باشد، كوپن ما تمام 
می شود؛ بنابراین باید فضای كسب و كار را روان 

كنند، زیرا سرمایه گذار گاهی كالفه می شود.
وزیر اقتصاد افزود: باید همه مسائل سرمایه گذار 
از الف تا ی در دفترش قابل حل باشــد و نیاز به 
مراجعه نداشته باشد. ســال گذشته تالش قابل 
توجهی در این زمینه انجام شــد. امسال نیز قرار 
اســت با موافقتی كه از رئیس قوه قضائیه گرفته 
شده، دادگاه تجاری ایجاد شود. همچنین پنجره 
واحد الکترونیک برای تجارت ایجاد می شــود و 
سرمایه گذار برای گرفتن مجوزها نباید از دفترش 
بیرون برود و بســیاری از مجوزهای غیر ضروری 
هم باید لغو شود.دژپسند ادامه داد: هنوز گرفتار 
مکاتبات با دستگاه های اجرایی هستیم و برخی 
از این مجوزها و موانع مانند گوشــت كوب عمل 
می كند كه باید اینها جمع شــود و برخی از این 
مجوزها قیمت دارد كه باید به صفر برسد و نباید 
وقت سرمایه گذار برای مجوزها تلف شود و بابت 
آن هزینه بدهد.به گفته او، ســال گذشــته برابر 
همه جلسات از ســال ١٣9٤ تاكنون برای رفع 
مجوزهای مزاحم و آسان كردن مجوزها دستاورد 
داشــتیم و باید گره ها را باز و اقتصاد را هوشمند 

كنیم.

اقتصاد هوشمند فانتزی نیست
وی در بخــش دیگــری از صحبت هایش گفت: 
در زمان رأی اعتماد، شــعار اقتصاد هوشمند را 
مطرح كردم كه خیلی ها فکــر می كردند فانتزی 
اســت، در حالی كه تنها راه میان بر برای افزایش 
و جهش تولید از مســیر اقتصاد هوشمند است. 

الگوی ما اقتصاد مالزی نیســت، اما اگر ماهاتیر 
محمد، اقتصاد این كشور را دیجیتالی نکرده بود، 
اكنون به این پیشرفت نمی رسیدند. در سال ١٣٦١ 
اقتصاد ما نسبت به مالزی به گونه ای بود كه ما آقا 
بودیم و مالزی بسیار پایین تر بود. اكنون شهروند 
ما افتخار می كند كه به مالزی برود و در دانشگاه 

آنجا درس بخواند.

ارزش دارایی دولت ۷ میلیون میلیارد 
تومان است

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مولدســازی 
دارایی های دولت، اظهار كرد: بر اساس گزارشی 
كه مســؤل خزانه داری در آبان ١٣9٧ ارائه كرد، 
دارایی های دولت هفت میلیــون میلیارد تومان 
برآورد شــده بود كــه البته نمی تــوان همه این 
دارایی ها را ارزیابی كرد. اما اگر فقط ٢٠ درصد از 
دارایی های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد 
قرار گیرد، باعث رونق می شــود. امــروز بیش از 
٢٨٠٠ هزار میلیارد تومان شركت دولتی ارزیابی 
و به روز شده در كشور داریم كه قابلیت واگذاری 
دارند. اگر ٢٠ درصد مــازاد دارایی های دولت را 
عرضه كنیم، مانند دارایی های پروژه امید شــهر 

می توان رونق ایجاد كرد.
دژپســند گفت: از بازدید دارایی های دولتی در 
شــهرهای مختلف واقعاً ســر آدم دود می كشد، 
دارایی های زیادی وجود دارند كه راكد مانده اند. 
وقتی به فالن دستگاه اجرایی می گوئیم چرا این 
دارایی ها راكــد مانده اند، می گوینــد بعداً طرح 
توســعه اجرا می كنیم. مثاًل در مشهد زمین قابل 
توجهی بود كه وقتی پرسیدیم گفتند می خواهیم 
بعداً طرح توسعه اجرا كنیم؛ بنابراین چسبندگی 

به مال و اموال و دارایی مربوط به یک دســتگاه 
نیست، همه گرفتار شده ایم.

جهانگیری: اگر از ثروت کشور در جهت 
رفاه مردم استفاده نشود اشکال از مدیران 

است
معاون اول رییــس جمهور با اشــاره به تبعات و 
آثار ویروس كرونا بر ســالمت مردم و پیامدهای 
اقتصادی و اجتماعی آن گفت: مهمترین وظیفه 
وزارت اقتصــاد و دارایی تدوین سیاســت های 
متناسب با این شرایط برای كاستن از فشارهای 

اقتصادی بر مردم و بنگاه های آسیب دیده است.
جهانگیری با بیان اینکه برای دسترســی دولت 
به منابع مالی اش بــه دلیل تحریم ها محدودیت 
هایی ایجاد شــد، گفت: با این وجــود از همان 
ابتدای بحــران كرونا، دولت برنامــه ریزی الزم 
برای پرداخت تسهیالت با نرخ سود ترجیحی ١٢ 
درصدی به بنگاه های آسیب دیده اتخاذ كرد و به 
دنبال فراهم كردن شــرایطی برای رفع نیازهای 

اقشار آسیب پذیر است.
معاون اول رییس جمهور افزد: مکرر گفته ام كه 
ایران كشور ثروتمندی است و اگر در جهت رفاه 
مردم نتواند از این ثروت به بهترین نحو استفاده 
كند اشکال از مدیران ما اســت. مجموعه دارایی 
های كشور ٧ هزار هزار میلیارد تومان است و این 
به غیر از منابع نفت و گاز و دارایی های كشور در 
حوزه معادن و فلزات است كه ما جزو كشورهای 

برتر در دنیا هستیم.
وی با تاكید بر اینکه یکی از مهمترین برنامه های 
وزارت امور اقتصاد و دارایــی در برهه كنونی این 
اســت كه مردم در مضیقه و فشــار قرار نگیرند، 
اظهار داشــت: ٤9 میلیون نفر از مردم ما دارای 
سهام عدالت هستند كه امروز ارزش شركت ها و 
سهام آنها افزایش یافته است. ارزش یک سهم یک 
میلیونی متعلق به اقشار بی بضاعت امروز معادل ٨ 
میلیون تومان شده است و ارزش سهم ٥٠٠ هزار 
تومانی سایر ســهامداران نیز به ٤ میلیون تومان 

رسیده است.
جهانگیری افزود: ارزش ســهام یــک خانواده ٤ 
نفره معادل ٣٢ میلیون تومان شده است. در این 
شرایط كه اگر برخی طبقات ٢ تا ٣ میلیون تومان 
پول وارد چرخه زندگی آنها شود مشکالتشان تا 
حدی مرتفع می شود باید امکان فروش این دارایی 

فراهم شود.

وزير اقتصاد اعالم کرد

راه اندازی دادگاه های تجاری در سال جاری
رونق اقتصادی با ورود ۲٠ درصد از دارايی های دولتی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

رشد اونس، سکه را ۸۰ هزار تومان گران کرد
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در معامالت روز گذشته )شنبه( تحت تاثیر رشد قیمت اونس با رشد ۸۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز معامالتی گذشته به بهای ۶ میلیون و 
۴۲۰ هزار تومان ارزش گذاری شد.به دلیل تعطیلی واحدهای صنف طال و جواهر، قیمت اعالم شده برای طال و انواع سکه در این روزها بر اساس محاسبه نرخ دالر و قیمت اونس طال در 

بازارهای جهانی انجام می شود.هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در ساعت ۱۳ روز گذشته ۶ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان قیمت گذاری شد.همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و 
۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۸۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.
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با شــیوع ویروس کرونا دولت 
مردم را به خانه نشینی و رعایت 
فاصله اجتماعی ملزم کرد و در 
این بین برای تشــویق بیشتر 
مردم به خانه نشینی قرار بر این 
شد تا اپراتورهای اینترنت همراه و ثابت بسته های رایگان 
اینترنت را در اختیار مردم قــرار دهند. صد گیگ اینترنت 
رایگان بــه کاربران اینترنت ثابت اختصــاص پیدا کرد که 
متاسفانه همه کاربران از سرعت پایین و کیفیت نامطلوب آن 
شکایت داشتند. از طرفی دیگر این بسته اهدا شده به کاربران 
تنها برای یک هفته فعال شــد و برخــی از ارایه دهندگان 
اینترنت خانگی آن را برای هفته دوم نیز تمدید کردند که 
البته به علت سرعت پایین آن کمتر کسی ترغیب به استفاده 
از آن شــد. اما در این روزها وزیر ارتباطــات از بازگرداندن 
فرکانس توسط صدا و سیما به وزارتخانه خود صحبت به میان 
آورده و بهانه آن را نیز ارایه کیفیت مطلوب اینترنت به مردم 
عنوان کرده است. این در حالی است که در طول این سالها 
که سکان هدایت وزارت ارتباطات بر عهده آذری جهرمی 
است توسعه و گسترش زیرســاخت های اینترنت ثابت و 
همراه تکانی نخورده و صرفا سر و صداهایی که در این رابطه 
به راه افتاده وعده ای توخالی به کاربران اینترنت در کشور 
بوده است. این تصور در ذهن فعاالن صنعت ارتباطات ایجاد 

شــده که وزیر جوان می خواهد کم کاری خود و وزراتخانه 
مطبوعش را با پس گرفتن فرکانس از صدا و سیما جبران کند. 
اقدامی که می تواند موجب خداحافظی مردم باارایه باکیفیت 
برنامه های تلویزیونی برای پخش تصویر و صدا منجر شود. 
به هر ترتیب شیوع کرونا توانست نشان دهد که اینترنت در 
ایران همواره در حال درجا زدن است و از طرفی دیگر ویروس 
کرونا منجر به توجه ویژه به زیرساخت های اینترنت در کشور 
شد. زیرساخت هایی که هیچ موقع در مواقع بحران نتواستند 

نیاز مردم را برآورده کنند. 
اما محمد جواد آذری جهرمی، وزیــر ارتباطات در همین 
رابطه با بیان اینکه شبکه  موبایل در تهران به حداکثر میزان 
ظرفیت نامی خود رسیده است، تاکید کرد: تنها راه افزایش 
ظرفیت پهنای باند،اضافه کردن فرکانسی است که در اختیار 
صداوسیماســت. وی ادامه داد: فرکانس های حال حاضر 
شــبکه  موبایل در باندهای باالست، فرکانسهای در اختیار 
صداوسیما باند پایینند.در فرکانس های پایین تعداد دکل 
کمتری الزم است احداث شود. یعنی اگر فرکانسی که خالی 
است و صداوسیما هم استفاده نمی کند در اختیار موبایل قرار 
گیرد،هم ارز کمتری از کشور برای خرید تجهیزات صرف 
می شود و هم مردم کمتر نگران سالمتی خود از بابت آلودگی 

فرکانسی خواهند بود.
آذری جهرمی افزود: ٣ سال است در تالشیم فرکانس ها را 
پس بگیریم. هم در دولت و هم در مجلس،گفته ایم در باندی 
دیگر نیازهای آینده صداوســیما را تامین می کنیم،نصف 
درآمد حاصل از واگذاری فرکانســها به اپراتورها هم برای 

توسعه شــبکه دیجیتال به صداوســیما می دهیم اما آنها 
همراهی نکرده اند. وزیر ارتباطات تاکید کرد: ارتقای شبکه 
بدون فرکانس امکان پذیر نیست. امیدوارم برای تامین نیاز 
مردم در این شرایط، مدیران صداوسیما ما را همراهی کنند.

کنایه سنگین معاون وزیر ارتباطات به مدیر 
روابط عمومی تلویزیون

همچنین پس از پاســخ وزیر ارتباطات به پرسش کاربران 
اینترنت درباره علت کندی ســرعت، مدیر روابط عمومی 
سازمان صداوسیما به پاسخ محمدجواد آذری جهرمی به 
شکلی کنایه آمیز واکنش نشان داد. وزیر ارتباطات در اعتراض 
کاربران به کندی سرعت اینترنت مسئله نیاز به باند فرکانسی 
را مطرح کرد؛ باندی که سالهاست در اختیار صدا و سیما بوده 
و مذاکرات برای آزادسازی آن هنوز به نتیجه نرسیده است. 

محمدحســین رنجبران مدیــر روابط عمومی ســازمان 
صداوســیما در واکنش به ایــن ادعــای آذری جهرمی 
نوشت: »برادرمون ســه سال نتونســت مجلس طرفدار 
خودشــون رو اقنــاع کنه کــه نظراتش کارشناســیه و 
نمایندگان زیر بار کار خــالف قانونی که می گوید نرفتند؛ 
 آن وقــت دوباره میــاد میگــه تقصیر صداوسیماســت 

اینترنت کنده!
آقا یا یه دلیل دیگه پیدا کن یا بر اســاس آنچه که خودتون 
گفتید زمانی که برنامه های پرمخاطب صداوسیما پخش 
می شه و ترافیک انترنت میاد پایین رو به مشترکان پیشنهاد 
بدید. در ضمن بیخ گوشــمان در ترکیه 88 درصد پوشش 

اینترنت خانگی است، اما در کشور ما به مدد هنر شما زیر 40 
درصد است؛ اینکه دیگه ربطی به صداوسیما نداره!«

پس از آن معاون وزیر ارتباطات به ادعای مدیر روابط عمومی 
تلویزیون پاسخ داد و نوشت: 

»خیلی ممنون برای گزارش ســه سال تالش ما برای پس 
گرفتن فرکانسی که خالیه و آزاد نمی کنید!

برادرم! نرخ نجومی تبلیغات رو بیارید پایین ببینید بخش 
خصوصی ما چه طور ضریب نفوذ اینترنــت خانگی رو دو 
برابر می کنه. راستی فرکانس رو چه کسی سو می کنه که 

برنمی گردونید به مردم؟«

چرا مراجع قضایی ورود نمی کنند؟
به هر ترتیب اختالف صدا و سیما و وزارت ارتباطات همچنان 
ادامه دارد. اقتصاد ایران آنقدر الیه های نهفته دارد که دقیقا 
مشخص نیســت کدام گروه در حال منفعت بردن از این 
شرایط است. نکته مهم اینکه دو نهاد بزرگ در ایران یکدیگر 
را متهم کردند که حق بیت المال خورده شده است و عجیب 
اینکه معلوم نیست چرا در چنین مواقعی قوه قضاییه ورود 
نمی کند.  در ماجرای اختالف وزارت ارتباطات و صداوسیما، 
یک طرف ماجرا از رانت عظیمی می گوید که به شرکت های 
خاص داده شــده یا آن نهاد را متهم کرده که فرکانس های 
متعلق به بیت المال را تحویــل نمی دهد. اگر در هر کجای 
دنیا چنین مسائلی طرح شده بود، تا کنون نهادهای بازرسی 
تمام بازرسان خود را برای پیگیری مستقر کرده بودند اما در 

ایران خبری نیست.

كم كاری و بهانه جویی وزارت ارتباطات  در مورد كیفیت و سرعت اینترنت  ادامه دارد

مناقشه بر سر آزادسازی فرکانس
شایلی قرائی
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معاون بازرگانــی داخلی وزارت صمــت از عرضه 
۲00هزار تــن کاالی پرمصرف بــرای ماه مبارک 
رمضان عالوه بر مصرف جاری کشور خبر داد و گفت: 
هیچ گونه نوسان قیمتی در این ماه نخواهیم داشت. 
عباس قبادی ابراز کرد: ذخیره کاالهای اساسی از 
مدت ها قبل برای ایام سال نو و ماه مبارک رمضان در 
نظر گرفته شده و هیچ کمبودی در هیچ یک از اقالم 

اساسی مردم وجود ندارد.
وی اظهارداشت: هرساله با نزدیک شدن به ایام ماه 
مبارک رمضان میزان تقاضــا برای کاالهایی مثل 
خرما، شکر، برنج، روغن، گوشــت قرمز و سفید و 
ســایر اقالم خوراکی افزایش پیدا می کند. معاون 
وزیر صمت و دبیر ســتاد تنظیم بازار کشور گفت: 
خوشبختانه به میزان کافی کاالهای اساسی برای 
ایام ماه مبارک رمضان ذخیره ســازی شده است. 

وی همچنین به تمامی آحاد مردم اطمینان داد تا 
پایان ماه مبارک رمضان تأمین کاالها بدون نوسان 
قیمتی در کشور ادامه خواهد داشت. قبادی بیان 
داشــت: هیچ دلیلی برای افزایــش قیمت وجود 
ندارد چرا که ذخیره مناسبی از تمامی این اقالم در 
انبارهای کشور وجود دارد ازاین رو اجازه بروز نوسان 
قیمتی را نخواهیــم داد. وی ادامــه داد: برای بازار 
ماه مبارک رمضان مقادیرمعتنابهی گوشت قرمز، 
گوشت مرغ، روغن، برنج و شکر برنامه ریزی شده 
و در فروشگاه های منتخب، زنجیره ای و مجموعه 
اصناف عرضه می شــود تا بازار با نوسانات قیمتی 
مواجه نباشد. معاون وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم 
بازار یادآورشد: عرضه ۲00 هزار تن کاالی پرمصرف 
برای ماه مبارک رمضان عالوه بر مصرف جاری کشور 

برنامه ریزی شده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و 
پوشاک ایران ضمن اعالم آمادگی تولیدکنندگان پوشاک 
برای افزایش تولید محصوالت بهداشتی و برنامه ریزی برای 
صادرات، از تولید ۵0 هزار گان از سوی واحدهای پوشاک 
تولید شده طی ۲0 اسفند تا ۱0 فروردین خبر داد و گفت 
که در صورت تامین پارچه کافی تولید گان در این مدت 

می توانست دو برابر شود.
مجید نامی از ورود تولید کنندگان پوشاک به فاز تولید 
ماسک و گان از اواخر اسفندماه خبر داد و گفت: برای بقای 
صنعت پوشاک و حفظ اشتغال کارگران این بخش، الزم 
است تغییر کاربری به ملزومات بهداشتی شامل ماسک 
و گان صورت بگیرد تا شــرکت ها بتوانند فعاًل به تولید 
ادامه دهند.وی با اشاره به فعالیت برخی از واحدهایی که 
تغییر کاربری دادند در تعطیــالت عید، از اعالم آمادگی 
تولیدکنندگان پوشاک برای افزایش تولید محصوالت 

بهداشتی و برنامه ریزی برای صادرات خبر داد.
عضوهیات مدیــره اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و 
پوشاک ایران با اشاره به کاهش فروش و مصرف در دنیا 
در پی شیوع ویروس کرونا، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
مشخص نیست وضعیت شیوع این ویروس چقدر طول 
بکشد، تعدیل نیرو یا معرفی کارگران برای بیمه بیکاری به 
مراتب بار شدیدتری برای دولت خواهد داشت.وی افزود: 
در صورت تأمین مواد اولیه و سرمایه گذاری برای تولید 
ماسک و گان در بخش پوشاک، عالوه بر تامین شرکت ها 

و نیروهای شــان، صادرات این محصوالت می تواند برای 
کشور ارزآوری هم داشته باشد.نامی همچنین با بیان اینکه 
در حال حاضر واحدهای تولید خودشان برای تامین مواد 
ضدعفونی مورد نیاز پرسنل که در شرایط فعلی مصرف 
باالیی دارد، اقدام کردند، از وزارت صمت خواســت که 
هماهنگی های الزم را انجام دهد تا این اقالم به شرکت ها 

برسد و برای تامین این محصوالت به واحدها کمک کند.
همچنین به گفته وی، از ۲0 اسفند تا ۱0 فروردین ۵0 هزار 
گان از سوی واحدهای پوشاک تولید شده که در صورت 
تامین پارچه کافی تولید گان میتوانست در این مدت دو 
برابر شود.نامی در ادامه وعده داد که با بازگشایی واحدهای 
تولیدی تولید ماسک و گان بیشتر شود و گفت که تعداد 
ماسک تولیدی خیلی بیشتر از گان است، اما هنوز آمار 

دقیقی در دسترس نیست.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و 
پوشاک ایران درباره بازگشایی واحدهای تولیدی اظهار 
کرد: واحدهای تولیدی بازار اسفند را که مهم ترین بازار 
برای آن ها بود از دســت دادند. از طرف دیگر با توجه به 
اینکه پوشــاک عمدتاً محصول فصلی و وابســته به مد 
است، مشخص نیست که این واحدها بعداً قادر به فروش 
محصوالت خود باشند یا نه.وی با بیان اینکه در حال حاضر 
انبار شرکت های تولیدی مملو از کاال است، تصریح کرد: در 
شرایط فعلی آینده دقیقا قابل پیش بینی نیست، اما پیش 
بینی می شود که شاهد افت تولید در بخش پوشاک باشیم.

آمار ترابردها در ماه اسفند سال ۹8،  حاکی از انجام ۹000 
ترابرد تکمیل شده در سه اپراتور همراه کشور است. طرح 
ترابردپذیری شــماره ها )MNP( این امکان را فراهم 
می کند که به موجب آن مشــترکان می توانند به حفظ 
شــماره خود، اپراتور ارائه دهنده خدمات خود را عوض 
کرده و از خدمات اپراتور مقصد استفاده کنند. این طرح از 
سال ۱٣۹۵ اجرایی شد و البته برخی شرایط خاص خود را 
دارد و ممکن است برخی از درخواست های ترابرد از سوی 

مشترکان با موافقت مواجه نشود.
برای اجرای این طرح الزم است که در گام اول مشترک 
از طریق مراجعه به ســایت یا مراجعه حضوری به دفاتر 
خدماتی اپراتوری که قصد دارد به آن مهاجرت کند، فرم 
درخواست را تکمیل و به عبارتی برای اجرای این طرح 
ثبت نام کند. پس از آن در صورتی که فرد از شرایط الزم 

برخوردار باشد از طریق یک پیامک تأیید ثبت نام او به 
اطالعش خواهد رسید.

همچنین پیش از اجرای طرح ترابردپذیری الزم است 
مشترک حداقل سه ماه در اپراتور ارائه دهنده خدمات اولیه 
فعالیت داشته باشد. از سوی دیگر امکان تغییر اپراتورها 
تنها دو بار در سال میسر است و پس از این تغییرات هزینه 
تمامی سرویس ها، تماس و پیامک مطابق با اپراتوری که 
به آن ترابرد شده محاسبه خواهد شد. از ابتدای راه اندازی 
این طرح در سال ۹۵، ۹٣ هزار و ۶۹ مورد ترابرد، در سال 
۹۶، ۵0۱ هــزار و ۵۵۱ ترابرد، در ســال ۹۷، 4۹۹ هزار 
و ۶۹۵ ترابرد صورت گرفته اســت. طبق آخرین آمار، 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ترابردهای 
صورت گرفته در اسفندماه سال ۹8 را منتشر کرده که این 

آمار در جدول زیر آمده است.

در روزهای گذشته تماس های متعدد مردمی با خبرنگار 
ایرنا مبنی بر بسته بودن واحدهای عرضه کننده لوازم 
یدکی واصل شد؛ این در حالی است که تعمیرگاه های 
خودرو باز هســتند اما در عمل به دلیل بســته بودن 
واحدهای عرضه  لوازم یدکی قادر به ارائه کامل خدمات 
به مردم نیستند.مطابق دستورالعمل بهداشتی مقابله 
با کرونا در طرح فاصله گذاری هوشــمند، آغاز به کار 
مشاغل »غیر پرخطر« مشروط به اخذ تعهد برای اجرای 
دستورالعمل های بهداشــتی مصوب وزارت بهداشت 
برای مقابله با کرونا از تاریخ ۲٣ فرودین در استان های 
کشور و از ٣0 فروردین در تهران ذکر شده است.در این 
زمینه شــاهد بروز برخی ناهماهنگی ها در باز و بسته 
بودن بعضی صنوف مرتبط با هم هستیم که از جمله 
آنها ارائه خدمات از ســوی تعمیرگاه های خودرو و در 
عوض تعطیلی واحدهای عرضه کننده لوازم یدکی است.

رئیــس اتحادیــه تعمیــرکاران خــودرو تهــران از 
ناهماهنگی های به وجود آمده در تعطیلی واحدهای 
عرضه کننده لوازم یدکی، در حالی که تعمیر کاران در 
این ایام به خدمات دهی مشغولند، انتقاد کرد.»علیرضا 
نیک آیین« افزود: در ایام پایانی سال همزمان با شیوع 
کرونا در کل کشور، یک شتاب زدگی در دسته بندی 
تعطیلی یا باز بودن اصناف را شــاهد بودیم، به طوری 
که مقرر شد همکاران اتحادیه تعمیرکاران خودرو در 
ایام عید به ادامه فعالیــت بپردازند، اما همزمان عرضه 

کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی تعطیل باشند.
به گفته وی، این تصمیم فقط ضرر و زیان همکاران ما را 
به دنبال داشت زیرا در وهله نخست شهر تعطیل بود و 
مراجعه اندکی به واحدها انجام می شد و فقط هزینه های 
زیاد ضدعفونی کردن واحدها، هزینه برق و هزینه های 
کارگری را برایمان به دنبال داشت.این مقام صنفی ادامه 

داد: از طرفی تعطیلی واحدهای عرضه کننده لوازم یدکی 
و کمبود لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز، موجب شد در 
عمل تعمیرکاران قادر به انجام کار نباشند؛ تعطیلی که با 
بازگشایی بخشی از صنوف کم خطر از امروز نیز همچنان 
باقی است و سبب شده باز بودن تعمیرگاه ها در عمل بی 
فایده باشد.وی یادآور شد: این اتحادیه فقط خودروهای 
ســواری را تحت پوشــش ندارد، بلکه به اتوبوس ها و 
کامیون ها نیز که به حمل مسافر بار، سوخت، کاالهای 
اساسی، عملیات امدادی و غیره مشغولند نیز سرویس 

دهی دارد اما با این تصمیم در عمل کار قفل شد.
نیک آیین خاطر نشــان کرد: از حــدود ۱0 روز پیش 
اعتراض خود را در این زمینه به اتاق های اصناف تهران 
و ایران وارد کردیم، اما موضوع تجمع افراد در واحدهای 
عرضه کننده لوازم یدکی را بهانه کرده اند، در حالی که 
مشابه همین وضعیت را در تعمیرگاه ها شاهدیم.در این 
زمینه عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی 
خودرو تهران به ایرنا گفت: صنــوف تابعه این اتحادیه 
طبق آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان باید 
تا ٣0 فروردین بسته بمانند.»سید مهدی کاظمی« با 
تأیید سخنان رئیس اتحادیه تعمیرکاران تهران افزود: در 
این زمینه نهایت تالش خود را انجام دادیم تا فروشگاه ها 
و مغازه های عرضه کننده لوازم یدکی خودرو دستکم به 
صورت شیفتی فعالیت کرده و باز بمانند، اما با این حداقل 

درخواست نیز موافقت نشد.
وی ادامه داد: این اتحادیه ۱0 هزار عضو در تهران دارد 
که توان باالیی برای تامین قطعات خــودرو دارند، اما 
حتی تالش های روسای اتاق اصناف تهران و ایران در 
این زمینه بی فایده بوده و تاکنون ستاد مقابله با بحران 
کرونا در وزارت بهداشت با بازگشایی مجدد این واحدها 

موافقت نکرده است.

حمایت دولت از مشــاغل، 
کسب و کارها و خانوارهای 
آسیب دیده از کرونا اقدامی 
اســت که در چند روز اخیر 
صحبت های بســیاری را به 
خود اختصاص داده و بسیاری از فعاالن و کارشناسان 
اقتصادی را وادار به اظهارنظر در رابطه با آن کرده است 
اختصاص ۲00 تا ۶00هزار تومان بــه خانوارها و هم 
چنین پرداخت وام یک میلیون تومانی از جمله حمایت 
هایی است که هنوز خود دولت نیز نمی داند برنامه ای 
درست پیاده شده است یا خیر. پرداخت وام یکی میلیون 
تومانی انقادات بسیاری را برانگیخته چراکه در وضعیت 
فعلی اقتصادی این مبلغ که قرار است با سود ۱۲ درصد 
نیز از یارانه مردم کم شود، دردی را از خانوارها دوا نمی 
کند. امروز مردم سردرگم برای ثبت نام وام یک میلیون 
تومانی هســتند و از طرف دیگر نگران بازپرداخت ۱۲ 
درصدی که قرار است در اقســاط دوازده ماهه از یارانه 

ماهانه آنها کم شود. 
در همین رابطه قرار شــد خانوارها برای اعالم موافقت 
خود به سایت هدفمندی یارانه ها مراجعه کنند تا در 
اردیبهشت ماه این مبلغ به حساب آنها واریز شود. افراد 
متقاضی با توجه به صحبت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
مبنی بر اعالم موافقت در سایت، با ورود به سایت سازمان 
هدمندی یارانه و انتخاب بخــش »یارانه های نقدی« 
به سایت refahi.ir وارد شدند و اطالعات درخواست 
شده را وارد کردند و در نهایت، بدون آنکه بدانند در چه 
سامانه ای وارد شده اند، از دریافت یارانه نقدی اتصراف 
دادند. موضوعی که باعث شد تا بسیاری از متقاضیان 
دریافت وام یک میلیون تومانی، در مرحله نخســت به 

لیست افرادی اضافه شوند که دیگر یارانه بگیر نیستند و 
به طبع شرایط دریافت وام یک میلیونی را هم نخواهند 
داشت. در این خصوص، سخنگوی ســازمان برنامه و 
بودجه اظهار داشت: هنوز سایت و سازوکار ثبت نام وام 
یک میلیون تومانی اعالم نشده است. به گفته قمصریان: 
"به اشتباه به نقل از رییس سازمان برنامه و بودجه اینگونه 
بیان شده است که متقاضیان وام یک میلیون تومانی 
برای ثبت نام به سایت هدفمندی یارانه ها مراجعه کنند 
که اینگونه نیست و سایت محل ثبت نام هنوز اعالم نشده 
است. در اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه، هیچ 
نامی از سایت سازمان هدفمندی یارانه ها برده نشده 
است. همچنین هنوز زمان ثبت نام متقاضیان این وام 

نیز مشخص نشده است." اما در این میان، خانوارهای 
بسیاری ناخواسته، در لیست کسانی قرار گرفته اند که از 
دریافت یارانه انصراف داده اند. موضوعی که باید در اسرع 
وقت توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمانه هدفمندی 
یارانه ها، در دست بررسی قرار بگیرد و پیشنهاد می شود 
در بازه زمانی دو روز گذشته که برخی به اشتباه و به دلیل 
عدم شفافیت در اعالم سایت مورد نظر، با حذف از لیست 
یارانه بگیران مواجه شده اند؛ سامانه مورد نظر، وضعیت 
این خانوارها را به حالت قبل فعال کرده و در لیست یارانه 

بگیران قرار دهد.
به طور مشخص، در شــرایط به وجود آمده، ضرورت 
دارد که سیاست گذار و مســئولین دولتی، در زمینه 

اقدامات حمایتی از خانواده ها و کسب و کارهای آسیب 
دیده، اصل را بر اطالع رسانی دقیق و شفاف و همچنین 
سرعت عمل در ارائه بســته های حمایتی قرار دهند. 
در موضوع اخیر، یعنی ارائــه وام یک میلیون تومانی، 
همانطور که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم 
کرده است، متقاضیانه بدون مراجعه به بانک بایستی در 
سایت، موافقت خود را مبنی بر دریافت وام اعالم کنند، 
اما عدم اعالم آدرس ســایت، مردم را دچار سردگمی 
کرده اســت و ضرورت دارد در اولین فرصت، بســتر 
اجرایی سایت مورد نظر فراهم و به مردم اطالع رسانی 
 شفاف و دقیق شود تا در این شــرایط مشکالت مردم 

بیشتر نشود.

دولت برای اعطای وام یک میلیونی دست دست می كند

سردرگمی مردم برای دریافت وام یک میلیونی

تسهیالت به صورت قرض الحسنه پرداخت شود
پیمان مولوی، اقتصاددان 

اکثر قریب به اتفاق کشورهایی که در حال حاضر با ویروس کرونا درگیر هستند برنامه هایی را برای حمایت از خانوارهای آسیب دیده از آثار این بحران درنظر گرفته اند. دولت ایران نیز برای عبور از این بحران برای مشاغل و 
خانوارها وام ها و حمایت هایی را در نظر گرفته است تا بتواند ازاین بحران با ضرر و زیان کمتری عبور کند. متاسفانه در مسیر اختصاص این حمایت ها مشکالت بسیاری وجود دارد. هم در نحوه تخصیص و هم در شناسایی 
درست اقشار آسیب دیده. در تمام کشورها حمایت ها بدون در نظر گرفتن بازگرداندن آنها در حال که کشورها در قرنطینه کامل قرار دارند اختصاص پیدا کرده است اما در ایران این وام ها باید با سود بازگردانده شود. 
البته اقتصاد ایران با اقتصاد دیگر کشورها قابل مقایسه نیست اما باید توجه داشت که مبلغی هم که درایران به عنوان وام های حمایتی اختصاص یافته است بسیار کمتر و ناچیزتر از حمایت های دیگر کشورهاست. به 

هر ترتیب در این بحران مردم مقصر نبوده و نیستند و دولت باید همواره برای مواقه بحرانی ذخایر و پس اندازهایی داشته باشد تا مجبور به ارایه تسهیالت با سود نباشد. 
در ایران به دلیل نبود بانک اطالعاتی جامع و درست از کسانی که نیاز واقعی به این حمایت ها دارند این اقدام در جهت درست خود یش نخواهد رفت. به عبارتی عام بودن این برنامه هدف  گذاری و تاثیر آن را کاهش 
می دهد، ضمن اینکه منابع محدود دولت برای حمایت موثر از آسیب دیدگان اصلی بحران را نیز هدر می دهد. همچنین یک میلیون تومان با توجه به قیمت کاالها و نرخ تورم کنونی نمی تواند کمک چندانی به بهبود 
معیشت خانواده ها کند. سردرگمی دولت در اعالم سامانه ای برای ثبت نام و همچنین بازپرداخت این وام مردم را نگران گرده است. از طرفی مردم در انتظار اعالم سامانه ثبت نام هستند و از طرفی دیگر با توجه به اعالم 

قبلی برخی مسئوالن دولتی در سایت هدفمندی یارانه ها ثبت نام کرده اند که موجب حذف آنها از سامانه و توقف اختصاص یارانه به آنها شده است.
تمام این نگرانی ها در کنار سود ۱۲ درصدی وام یک میلیون تومانی خانوارها را سردرگم کرده است. به هر ترتیب از آنجاییکه یک میلیون تومان با توجه به قیمت کاالها و نرخ تورم کنونی نمی تواند کمک چندانی به 
خانواده ها برای تامین مایحتاج آنها باشد نباید با نرخ ۱۲ درصد دل نگرانی جدیدی برای دریافت کنندگان وام یک میلیونی ایجاد کرد. یک میلیون تومان برای نیمی از یارانه بگیران، مبلغ زیادی نیست بنابراین بهتر 

است برای نیمی دیگر از باقی ماندگان که در شرایط کنونی معیشت آنها در شرایط بحرانی به سر می برد، این تسهیالت به صورت قرض الحسنه پرداخت شود تا آنها برای بازپرداخت دچار استرس و سردرگمی نشوند.

بهانه جویی برای  دالیل کندی اینترنت
مصطفی ارجمند، کارشناس فناوری اطالعات

موضوعی که در رابطه با کاهش کیفیت و سرعت اینترنت اهمیت دارد این است که هر زمان بحرانی در کشور بروز می کند اولین نگاه ها به سمت اینترنت است چراکه فناوری ارتباطات امروز نقش بسیار زیادی در امور دارد. به عنوان مثال در حوادث آبان ماه و یا حتی اتفاقات قبل و بعد از آن 
اینترنت به موضوعی حیاتی تبدیل شد. در آن زمان نیز زیرساخت های اینترنتی جواب نیازهای کاربران را نداد و اعتراضات بسیاری در رابطه با کاهش کیفیت و سرعت اینترنت وجود داشت. در شرایط حال حاضر نیز که مردم ملزم به خانه نشینی شده اند تنها چیزی که بیشتر مورد استفاده 
قرار گرفته اینترنت است که متاسفانه وضعیت مطلوبی ندارد. با شروع قرنطینه خانگی مصرف اینترنت در کشور چندین برابر شد و زیرساخت هایی که وجود داشت توانایی پاسخگویی به این حجم از استفاه را نداشته و باز هم اعتراضات کاربران در این مورد دیده شد. بسته هایی هم که برای 

تشویق کاربران برای خانه نشینی اختصاص داده شد کیفیت خوبی نداشته و همواره در تمام موارد کاربران را به شکایت وا داشته است. متاسفانه کار خاصی برای تقویت زیرساخت های اینترنت در چند سال اخیر انجام نشده و بهانه های متعددی برای ارتقا این شبکه وجود داشته است. 
اینکه تقویت شبکه اینترنت موبایل به فرکانس در دست صدا و سیما مرتبط است ارتباط چندانی با این موضوع ندارد. کیفیت فعلی اینترنت به موضوع فرکانس ۷00 و 800 ربطی ندارد، چرا که کیفیت در داخل کشور نیازمند تأمین تجهیزات است و شبکه انتقال باید جواب بدهد، اما هم اکنون 
ظرفیت توسعه در کشور وجود ندارد. اینترنت به تنهایی به کار نمی آید وقتی ظرفیت توسعه داخلی وجود ندارد. در این شرایط حتی هزار گیگ اینترنت رایگان نیز کاربردی نخواهد داشت. بنابراین بهتر است به جای بهانه جویی و استفاده از ترفندهایی که منجر به برداشته شدن بار مسئولیت 

از دوش وزارت ارتباطات می شود، با تقویت زیرساخت ها و تجهیزات مرتبط سعی کنیم کیفیت و سرعت اینترنت را نه تنها برای مواقع بحران بلکه همیشگی برای احقاق حقوق کاربران افزایش دهیم. 
به هر ترتیب آنچه در این روزها اتفاق افتاده و  می بایست ما را هوشیار کند، این است که سرمایه گذاری در عرصه اینترنت همانند سرمایه گذاری در کالنشهرها و ساخت پروژه های عظیم،  می تواند توسعه چشمگیری را برای کشورها و جهان به دنبال داشته باشد. اگرچه این سرمایه گذاری ها 

شاید همانند دیگر پروژه ها، در همان لحظه به چشم نیایند، اما  می توانند تجربه متفاوتی را در چنین شرایطی برایمان رقم بزنند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

عرضه ۲۰۰هزار تن کاالی پرمصرف برای تنظیم بازار ماه رمضان

تولید ۵۰ هزار گان توسط واحدهای تولید پوشاک

ثبت ۹۰۰۰ ترابرد موفق در آخرین ماه سال ۹۸

قطعات بی كیفیت و تقلبی در صدر شکایات

تعطیلی لوازم یدکی ها، مکانیک ها را بیکار کرد
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تقویت زیرساخت های دیجیتال برای توزیع غیر حضوری کاال
زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران با اشاره به مشارکت سازمان ها و شرکت های دیجیتال و استارتاپ ها در زمینه توزیع کاال بدون حضور فیزیکی، خاطرنشان کرد: 
حداقل در بازه زمانی تعطیالت حدود ۵۷ درصد تردد مردم در بیرون از منزل به خاطر تامین مایحتاج عمومی بود؛ بنابراین امروز بیش از هر زمانی نیازمند گسترش درگاه های 

پرداخت و درگاه ها در زمینه توزیع کاال از طریق سیستم های مشابه دیجی کاال هستیم. 

كاهش شدید آگهی سایت های 
نيازمندی های اینترنتی در ایران

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی 
با اشاره به کاهش شدید آگهی های فروش و سایت 
های نیازمندی آنالین در بحران کرونا گفت: در این 
شرایط صرفاً تعداد اندکی فروشگاه موفق به فروش 
کاالهای سوپرمارکتی شده اند. رضا الفت نسب عضو 
هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی در 
رابطه با ماهیت فروشگاه های اینترنتی در مصاحبه با 
برنامه "گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو اظهار 
داشت: فروشگاه یا کسب و کارهای اینترنتی خدمات 
خود را در بستر فضای مجازی ارائه می کنند و هزینه 
خدمات را هم به صورت اینترنتی یا نقدی هنگام تحول 
محصول دریافت می کنــد. وی درخصوص فرآیند 
کاری و بروکراســی ها در کسب و کارهای اینترنتی 
بیان کرد: در این نوع کسب و کارها افراد ابتدا باید وب 
سایتی برای عرضه محصول و خدمت داشته باشند 
و پس از آن برای دریافت نمــاد اعتماد الکترونیکی 
به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ثبت درخواست 
کنند، اگر فعالیت صنفی باشــد قاعدتــاً باید مجوز 
فعالیت صنفی را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی 
دریافت کنند که 95 درصد ایــن فرآیند به صورت 

آنالین انجام می شود. 

 قــد علم كــردن غــول های 
استارت آپی در برابر كرونا

شــیوع کرونا روند فعالیت بســیاری از بنگاه های 
اقتصادی را دچار مشکل کرده و اســتارت آپ ها و 
کسب و کارهای اینترنتی هم از این قضیه مستثنی 
نیستند؛ اما هستند کســب و کارهایی که نه تنها با 
شیوع کرونا خم به ابرو نیاورده اند، بلکه کاسبی شان 
رونق گرفتــه و حتی هر روز مخاطبان و مشــتریان 
جدیدی هم جذب می کنند. این در حالی است که 
از مدت ها قبل غول های اســتارت آپی مثل دیجی 
کاال و اسنپ، در تدارک ورود به بازار سرمایه هستند 
ولی متولیان بازار سرمایه گویا به این شرکت ها، حتی 
به اندازه بسیاری شرکت های زیان ده حاضر در این 
بازار هم، اعتماد ندارند و مرتبا بر سر راه ورود کسب و 
کارهای اینترنتی، سنگ اندازی می کنند. رامین افشار 
کارشناس حوزه کسب و کارهای اینترنتی در خصوص 
نحوه مواجهه استارت آپ ها با کرونا بیان کرد: بطور 
کلی کسب و کارهای اینترنتی، به ۳ گروه تقسیم می 
شوند. گروه اول، کسب و کارهایی است که از در کنار 
فعالیت اصلی، از IT هم برای بهبود شرایط کاری کمک 
میگیرند؛ مثال شرکت های بازرگانی که سایتی هم 
برای خود دارند. گروه دوم، کسب و کار هایی هستند 
که با تکیه بر IT، در کسب و کار سنتی تغییر ایجاد می 
کنند؛ مثل استارت های چنگال یا اسنپ فود و...؛ این 
استارت آپ ها، کسب و کار جدیدی ارائه نمی کنند، 
بلکه خدمات جدیدی به کسب و کارهای سنتی اضافه 
می کنند. حیات و ممات این گروه از استارت آپ ها 
وابسته به کسب و کار سنتی است و در نتیجه، با توجه 
به اینکه بسیاری از این کسب و کارهای سنتی به خاطر 
کرونا تعطیل شــده، فعالیت این استارت آپ ها نیز 
مختل شده است.وی افزود: این استارت آپ ها که، 
بر پایه IT و یک محصول فیزیکی هستند، اصطالحا 
Brick-and-Mortar یا half e-commerce )کسب 
و کارهای نصفه و نیمه( نامیده می شوند. گروه بعدی، 
استارت آپ هایی هستند که هیچ محصول فیزیکی 
در آنها وجود ندارد و فقط مبتنی بر اینترنت هستند. 
این گروه از استارت آپ ها، کمترین آسیب را از کرونا 
دیده اند و اتفاقا تحت تاثیر شرایط کرونا، بعضی از آنها 
در حال رشد هستند. استارت آپ هایی مثل آپارات و 
فیلیمو و بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت 
که در این ایام بیشتر مورد اقبال قرار گرفته اند، از جمله 
اســتارت آپ های فعال در حوزه معامالت و تحلیل 
های بورس و کریپتوکارنســی ها و... نمونه هایی از 
اســتارت آپ های full ecommerce محسوب می 
شوند. اســتارت آپ های گروه سوم، از مزایایی مثل 
امکان فعالیت با حداقل نیروی انسانی، عدم وابستگی 
به زمان و مکان، امکان دورکاری، و... برخوردار هستند.

 بيش از 120 مركــز نوآوری 
 »جهــش توليــد« را شــتاب 

می دهند
مراکز نوآوری با حمایت از اســتارتاپ ها و ایده های 
نوآوری رسیدن آنها به محصول را سرعت می دهند. 
در حال حاضر بیش از 120 مرکز نوآور در زیســت 
بوم فناوری و نوآوری کشــور فعال هستند تا شاهد 
شکوفایی و رونق بیشتر فعالیت های این حوزه در سال 
»جهش تولید« باشیم. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بنیاد ملی نخبگان،  ،پرورش ایده های نو. تولید ثروت. 
مسیری برای رهایی از اقتصاد نفتی و پیشرفت؛ چند 
سالی است در این مســیر نو قرار داریم. مسیر شکل 
گیری زیســت بوم فناوری و نوآوری در کشور. شاید 
جاده کارآفرینی در روزهای نخست مسیری سنگالخ 
و پر پیچ و خم بود اما امروز به نقطه ای رســیدیم که 
جوانان خالق و نوآور با اراده در این جاده هموار شده 
قرار دارند. بازیگران گوناگونی در این زیست بوم نقش 
آفرینی می کنند که مراکز نوآوری یکی از آنها هستند. 
جوانان نوآور، خالق و پرانرژی در این مراکز حضوری 
پررنگ دارند. آنها دغدغه مند با ایده های خود در این 
مراکز فعالیت می کنند و کشور را در مسیر شکوفایی و 

رونق تولید قرار داده اند.

اخبار

بانک مرکزی در حالی 
سامانه ای را برای ثبت 
شکایات از بانک هایی 
که اقساط تسهیالت 
قرض الحسنه اعم از 
ازدواج معرفی کرد که بازرسی از شعب بانکی کافی 
نبوده و همچنان تخطی از بخشــنامه بانک مرکزی 
دیده می شــود. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه 
اجتماعی جوانان با اشــاره به پیگیری های معاونت 
جوانان به منظور عودت اقساط تســهیالت ازدواج 
جوانان، از معرفی ســامانه ای از سوی بانک مرکزی 
برای ثبت شــکایات در این خصوص خبر داد.بانک 
مرکزی 15 اسفند ماه بود که در راستای حمایت از 
کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی با شیوع بیماری 
کرونا راهکارهایی در نظر گرفت. بخشی از مصادیق 
این راهکار به گونه ای اســت که کســب و کارهای 
حقیقی و حقوقی که اقســاط برای تسهیالت خود 
دارند، در سه ماه بهمن و اسفند 9۸ و فروردین 99، 
اقساط آنها دریافت نخواهد شد؛ اما در عوض، اقساط 
این سه ماه به انتهای قرارداد آن ها اضافه خواهد شد. 

همپنین کلیه اشخاصی که اقساط تسهیالت قرض 
الحسنه دارند و در ســه ماه مذکور )بهمن و اسفند 
9۸ و فروردین 99(، این اقســاط سررسید می شود، 
مشمول این دستورالعمل خواهند بود و اقساط آنها 
در پایان قرارداد دریافت می شود.با وجود این اعظم 
کریمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی 
جوانان با اشاره به بخشــنامه بانک مرکزی مبنی بر 
تعویق ســه ماه بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
همزمان با شیوع کرونا در کشــور گفت: با توجه به 
اینکه وام ازدواج جوانان نیز از جمله تهسیالت قرض 
الحسنه در کشور است، این بخشنامه مشمول این وام 
نیز شده است.وی با اشاره به اینکه برخی از بانک های 
عامل در اسفندماه نســبت به کسر این اقساط اقدام 
کرده بودند، اظهار کــرد: با تاکید مجدد رئیس بانک 
مرکزی و پیگیری معاونت جوانان در این خصوص بنا 
شد تا بانک های مذکور نسبت به بازگشت این مبلغ 
به حساب افراد اقدام کنند. همچنین معاونت جوانان 
در خصوص پیگیری مواردی که این مبلغ به حساب 
آنان بازگشت داده نشده بود؛ پس از دریافت گزارش 
و تماس های فراوان موضــوع را به صورت مکتوب و 
تماس های مکرر با بخش های ذیربط از بانک مرکزی 
پیگیری کرد.مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توســعه 
اجتماعی جوانان با اشــاره به اینکه بنابر بخشــنامه 

بانک مرکزی، بانک ها می بایست اقساط تسهیالت 
ازدواج را در ماه های اســفند، فروردین و اردیبهشت 
ماه پــس از پایان دوره بازپرداخت اقســاط دریافت 
کنند، گفت: براساس گزارش های رسیده به این دفتر 
تعدادی از بانک ها نســبت به اجرای این بخشنامه 
عمل نکرده بودند و با توجه به گزارش های ارسالی نیز 

اقســاط وام ها را عودت نداده بودند. کریمی در ادامه 
توضیح داد: براین اســاس با توجه به ضرورت اجرای 
این بخشنامه این معاونت نسبت به ارسال نامه ای به 
بانک مرکزی اقدام کرد تا در شرایط اقتصادی کنونی 
همراهی الزم بــا جوانان صورت بگیــرد. همچنین 
اهتمام بانک مرکزی و پیگیری های دفتر برنامه ریزی 

و توســعه اجتماعی جوانان موجب شد تا سامانه به 
آدرس www.cbi.ir برای ثبت شکایات احتمالی در 
این خصوص معرفی شــود.حال باید دید با وجودی 
که بخشنامه و نظارت بر عملکرد شعب کافی نبوده، 
 آیا با شــکایت به این ســامانه، بانک ها به بخشنامه

 بانک مرکزی عمل خواهند کرد؟

اگر ســری به یکی از 
فروشگاه های اینترنتی 
بزنید و به عنوان خریدار 
بخواهید از آن فروشگاه 
خرید کنید، چگونه به 
آن اعتماد خواهید کرد؟ یکی از فاکتورهایی که می 
توانید آن را در نظر بگیرید، مجوزهایی است که از 
سازمان های مربوطه دارد. یکی از این مجوزها »ای 
نماد« یا نماد اعتماد الکترونیک است که وقتی روی 
آن کلیک کنید، می توانید اطالعات مرتبط با کسب 
و کار اعم از ســوابق عملکرد آن را از نظر بگذرانید. 
به خصوص آنچه شــما به عنوان مشتری خواهید 
توانست مورد توجه قرار دهید، سوابق پاسخگویی به 
شکایات است زیرا در این شاخص مشخص می شود 
کسب و کار مربوطه در قبال پاسخگویی به شکایات 
چه عملکردی داشته اســت. در مورد این شاخص 
ها و چگونگی اجــرای آن پای صحبت های فرانک 
ابوالمعصوم، مدیر پروژه رتبه بندي کسب و کارهاي 
الکترونیکي نشستیم. در ادامه گفتگوی »کسب و 

کار« با وی را می خوانید. 

؟    به عنوان سوال نخست بفرمایید رتبه 
بندی کسب و کارهای اینترنتی با چه هدفی 

انجام می شود؟
مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی در راســتای 
ماموریت هایی که در حوزه نظارت بر فعالیت های 
کســب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و خریداران در فضای الکترونیکی 
کشور داشته، اقدام به طراحی و تعریف طرح رتبه 
بندی کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیک 
کرده و این طرح تقریبا از ابتدای سال 97 استارتات 
زده شده اســت. هدف اصلی این بود که با استفاده 
از این طرح، ما بتوانیم یک سیســتم خودکنترل و 
خودتنظیم ایجاد کنیم که نخست بتواند به کسب 
و کارها کمک کنــد که با دریافــت فیدبکی که از 
سیستم می گیرند در راســتای ارتقای عملکرد و 
جایگاه رقابتی خودشــان عمل کنند تا این طرح 
برای کســب و کارهایی که در پاسخگویی و تعامل 
با مصرف کننده قوی عمل کردند، بســتری باشد 
که این تمایز و عملکرد خوبشــان را در مقایسه با 
سایرکســب و کارها، به مصرف کنندگان اعالم و 
معرفی کنند. همچنین کسب و کارهایی که عملکرد 

ضعیفی دارند با دریافت فیدبک از سیستم بتوانند 
در بهبود و ارتقای جایگاه رقابتی و عملکردشان در 
راســتای آن اقدام کنند. بنابراین هدف حمایت از 
کسب و کارهایی اســت که عملکرد خوبی دارند و 
کمک به کسب و کارهایی است که عملکرد ضعیفی 
دارند. از طرف دیگر ما در راستای حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان درصددیــم بتوانیم اطالعاتی به 
آنها دهیم و کمــک کنیم که با توجــه به دریافت 
این اطالعات از عملکرد کســب و کارهــا بتوانند 
 تصمیم بگیرنــد کــه از آن فروشــگاه اینترنتی

 خرید کنند یا خیر. 

؟   رتبه بندی کسب و کارها براساس چه 
مواردی انجام می گیرد؟

شاخص هایی مشــخص و قابل اندازه گیری در دو 
محور اصلی تعیین شــده است؛ یکی محور سوابق 
عملکرد کسب و کار و محور توانمندی کسب و کار. 
محور اول با هدف بررسی پیشــینه و گذشته یک 
کسب و کار در حوزه عملکردی تعریف و زیرشاخص 
هایی برای آن تعیین شــده است. این زیرشاخص 
ها عبارتند از: مســئولیت پذیری مالی، مسئولیت 
پذیری در حوزه پاسخگویی به شکایات، پایبندی به 
تعهدات به دستورالعمل ای نماد که در واقع ما سابقه 
تخلفاتی که در حوزه دستورالعمل نماد داشته را با 
عنوان مغایرت از دستورالعمل نماد اعالم کردیم و 
سابقه فعالیت کسب و کار که در حال حاضر از زمانی 
که نماد اعتماد دریافت کرده مورد نظر قرار می گیرد. 
در محور دوم، هدف بررســی وضعیت حال حاضر 
کسب و کار است؛ یعنی وضعیت کنونی کسب و کار 
مدنظر تا چه حد جوابگوی تعهدات و پایبندی آن به 
اراده کاال و خدمتش است که شاخص هایی که برای 
آن تعریف شــده توانمندی مالی، وضعیت یا نظام 
مدیریتی، اندازه و میزان شفافیت در عملکرد کسب 
و کار اســت که برای هر کدام از اینها زیرشاخص 
های مشخصی تعریف شــده که قابل اندازه گیری 

و سنجش است.

؟    تاکنون رتبه بندی تا چه مرحله ای انجام 
شده است؟

در فاز اول که ما وارد اجرای طرح شــدیم، بسنده 
کردیم به انتشــار عمومی اطالعات در حوزه محور 
سوابق عملکرد کســب و کارها به صورت عمومی 
در پروفایل ای نماد؛ یعنی ما هیچ گونه امتیازدهی 
یا رتبه بنــدی را در فاز یک انجــام ندادیم و صرفا 
اطالعات را در حوزه شــاخص های پاسخگویی به 

شکایات، مغایرت از دستورالعمل نماد و همین طور 
سابقه فعالیت در پروفایل ای نماد کسب و کارهایی 
که نماد اعتماد الکترونیک دارند به صورت عمومی 
منتشر کردیم. هدف این بود که در وهله اول کسب 
و کارها با این سیستم مطابقت پیدا کنند و بتوانند 
با آگاهی از اطالعاتی که در این شاخص ها در حوزه 
عملکرد خود پیدا می کنند عملکرد خود را بهبود 
ببخشند. البته مزیت این سیســتم برای کسب و 
کارهایی که همواره عملکرد خوبی داشــتند، این 
است که بتوانند تمایز خود را بیشتر نمایش دهند. 
همین طور کســب و کارهایی که عملکرد ضعیف 
تری داشــتند بتوانند جایگاه رقابتی خود را بهبود 
ببخشند. از طرف دیگر مصرف کننده نیز بتواند با این 
شاخص ها آشنایی بیشتری پیدا کند و بدین ترتیب 
تصمیم بگیرد که با آن کسب و کار وارد تعامل شود 
یا خیر. در فاز اول به انتشار این اطالعات پرداختیم 
تا براساس فیدبک هایی که از سیستم دریافت می 
شود و تطابقی که کسب و کارها و مصرف کنندگان 
در تعامل با این سیستم پیدا خواهند کرد در فازهای 

آتی رتبه بندی تصمیم گیری کنیم.

؟    به صورت رندوم به سایت »دیجی کاال« 
مراجعه کردیم و آنچه مشــاهده شد شامل 
موارد »مغایرت از دستورالعمل« و »سوابق 
پاسخگویی به شکایات« بود. بنابراین تعداد 
شکایات از کسب و کارها در این رتبه بندی 
مشاهده خواهد شد. آیا به نظر شما انتشار 
این موارد به فروش و بازار کســب و کارها 

آسیب نمی زند؟
در جهت میزان پایبندی کســب و کار به تعهداتی 
که نسبت به مشتری خود داشــته پاسخگویی به 
شکایات یکی از اصلی ترین شاخص هایی است که 
باید مورد سنجش قرار بگیرد و اتفاقا قابل سنجش و 
ارزیابی هم هست. ما دو رویکرد در پیش رو داشتیم. 
یکی این بود که تعداد سفارش های بدون شکایت را 
بشمریم و با مدنظر قرار دادن تعداد کل سفارشات، 
تعداد سفارش هایی که شــکایتی برایشان مطرح 
نشده را به عنوان مالک ارزیابی عملکرد قرار دهیم. 
رویکرد دوم این بود که شــکایات دریافتی را مورد 
بررســی قرار داده و آنهایی که پاسخ داده نشده اند 
و یا با تاخیر پاسخ داده شــده اند را در نظر بگیریم. 
با توجه به اینکه پاسخگویی به شکایات مشتریان 
از جمله مواردی بوده که کسب و کارها هنگام اخذ 
نماد اعتماد الکترونیک نســبت به آن متعهد شده 
اند بنابراین ما با این تعریف که عدم پاســخگویی 

به شــکایات نمایانگر متعهد نبودن کســب و کار 
نسبت به مصرف کننده بوده از رویکرد دوم استفاده 
کردیم. بی توجهی به شــکایت و عدم پاسخگویی 
و یا تاخیر در پاسخگویی به شــکایات است که بار 
منفی دارد و به همین دلیــل مدنظر ما قرار گرفته 
است.اعتقاد داریم این کار برای کسب و کارها مضر 
نیست. با توجه به اینکه کسب و کار متعهد همواره 
نسبت به شکایات دریافتی مسئولیت پذیر است و 
به شکایات پاسخگوست، بنابراین در این سیستم 
نیز قوی عمل می کند؛ اما کسب و کارهای ضعیف 
قاعدتا در این سیستم شــاید در نظر اول نمایش 
اطالعات برای آنها مناسب نباشد اما همین فیدبکی 
که از سیســتم می گیرند و جایگاه رقابتی که در 
مقایســه با کســب و کارها ممکن است تضعیف 
شــود به آنها کمک می کند که شناخت بهتری از 
 وضعیت خودشان داشته باشــند و الگوی رفتاری 

صحیح پیدا کنند.

؟    انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی 
و فعاالن این حوزه، مخالف جدی طرح رتبه 
بندی از سوی دولت هستند و معتقدند این 
رتبه بندی نباید از طرف یک سازمان دولتی 
انجام شود. این فعاالن اظهار می کنند که رتبه 
بندی طرح خوبی است به شرطی که توسط 
دولت انجام نشود. آیا شما صدای این فعاالن 

را شنیده اید و چه پاسخی برای آنها دارید؟
در شرایطی که رفع اختالف و حل شکایت مصرف 
کننده از طریــق بخش خصوصی بــه طور کامل 
رفع نمی شــود این امکان وجــود دارد که مصرف 
کنندگان به منظور طرح شکایت به رفع اختالفات 
به وجود آمده در معامله با کســب و کار به مراجع 
ذی صالح که بعضا دولتی هستند، مراجعه کنند. 

زمانی که دولت براساس اعالم نیاز مخاطب ازجمله 
مصرف کنندگان در مبحث رفع شــکایت وارد می 
شود می بایست فرایند رسیدگی به شکایات را به 
گونه ای طراحی کند که عــالوه بر رفع اختالفات 
منجر به ترغیب کســب و کارها در راستای بهبود 
عملکردشان شود و در نتیجه میزان شکایات ثبت 
شــده که از طریق درگاهی که دولــت ارائه کرده، 
کاهش پیدا کند. بنابراین در جایــی که دولت به 
عنوان میانجی نقش آفرینــی می کند می تواند به 
منظور مدیریت بهینه فرایند رسیدگی به شکایات، 
اقدام بــه ارزیابی رفتار کســب و کارها کند. مرکز 
توســعه تجارت الکترونیکی هم به عنوان یک نهاد 
دولتی مسئول، در جایی که مصرف کننده از ای نماد 
درخواست کند که به موضوع اختالف فیمابین خود 
و کســب و کار در حیطه اختیاراتش وارد شود می 
تواند روش رسیدگی به شکایات و عملکرد کسب 
و کارها را نظــارت، ارزیابی و رتبــه بندی کند که 
این موضوع در خیلی از نهادهای دولتی  در جهان 
رویه ای متداول است. ما همواره تعامل نزدیکی با 
دوستان در بخش خصوصی، فعاالن بحث تجارت 
الکترونیک در کشــور، انجمن و اتحادیه کسب و 
کارهای اینترنتی و نظام صنفــی رایانه ای داریم و 
با آنها جلسات متناوبی را داشــتیم، نظرات آنها را 
در حوزه شــاخص ها و نحوه اجــرا و مدل دریافت 
و مرحله به مرحله در بحث طراحی و اجرا ســعی 
کردیم که نحوه اجرای فرایند را هم راستا با نظرات 
دوستان پیش ببریم. بنابراین تا آنجا که ممکن است 
مشــارکت و تعامل خوبی با این بخش ها داشتیم. 
همچنین برای ادامه این طرح سعی بر این است که 
از مشارکت بخش خصوصی در حوزه امتیازدهی، 
 تعریف مدل و برای سایر محورهایی که در نظر داریم

 استفاده کنیم.

با وجود بازرسی های بانك مركزی، همچنان برخی شعب اقساط برداشت شده را برنگردانده اند

سرپیچی بانک ها از امهال اقساط ادامه دارد
با شکایت از بانك، قسط وام ازدواج تان را پس بگيرید

بانك مركزی سامانه ثبت شکایات مشتریان بانکی دارای تسهيالت قرض الحسنه را اعالم كرد

مدیر پروژه رتبه بندي كسب و كارهاي الکترونيکي در گفتگو با »كسب و كار«:  

اعالم امنیت و کیفیت خدمات از فروشگاه های مجازی در فازهای آتی رتبه بندی 
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بانک ها به فکر جیب خود هستند
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان

فعالیت بانک ها طبق نظام سرمایه داری، غیرتولیدی و غیرعادالنه است. آنها فکر می کنند اختیار دارند که پول هایی که مردم نزد آنها گذاشته اند را به هر نحوی که امکان دارد از آن حداکثر سود را ببرند. سرمایه داری به دنبال حداکثر سود، حداکثر 
ثروت و حداکثر لذت است. چرا بانک ایجاد می شود؟ برای اینکه افرادی که عالقه مند هستند یک سری فعالیت های اقتصادی یا فعالیت های خیری انجام دهند از این امکانات بهره مند شوند؛ اما زمانی که بانک آمد از دید حداکثر سود به مساله 
نگاه کرد نتیجه این می شود که یعنی عدالت برای بانک ها معنی ندارد. این در حالی است که اکثر بانک ها ورشکسته هستند و بانک مرکزی نیز به آنها وام می دهد و آنها به جای اینکه بحث عدالت و دفاع از تولید ملی را دنبال کنند در پی دست 
یافتن به حداکثر سود هستند. بنابراین چنین فضایی به وجود می آید که با وجود بخشنامه بانک مرکزی، آنها اقساط را از حساب ضامنان وام گیرندگان برداشت کنند و همچنان از تعویق اقساط سر باز زنند. نمونه دیگر آن تولیدکنندگانی هستند 
که وام از بانک گرفته اند و ورشکست می شوند و بانک تمام اموال آنها را با سودی که مدنظر خود )جریمه ها( آنهاست را از تولیدکنندگان می گیرد و آن کارخانه را تعطیل می کند و در حال حاضر یکی از مشکالت تولیدکنندگان نیز همین است. 
مدیران بانک ها این گونه فکر می کنند که سپرده های مردم که دست آنهاست و وام هایی که بانک مرکزی به این بانک ها می دهد هیچ ربطی به عدالت و تولید داخلی ندارد و آنچه به نفع بانک است با حداکثر سود را دریافت خواهد کرد. این در 
حالی است که این بانک ها حتی وام هایی به افرادی دادند که در مقابل این وام های کالن حتی وثیقه و ضامنی دریافت نکردند. این دردی است که اکثر مسئوالن ما دارند. یعنی فکر عدالت، طبقات فقیر و بیکار، طبقات مستاجر و طبقات کارگری 
برای آنها مطرح نیست. تولید داخلی نیز مطرح نیست و این مساله همه گیر شده است. با این اوصاف بانک مرکزی چقدر توان کنترل و نظارت بر بانک ها را دارد؟ به طور قطع چنین کنترلی را ندارد. بانک مرکزی می تواند توصیه کند؛ ولی بعید است 
بتواند جلوی آنها را بگیرد و آنها را کنترل کند. این نشان دهنده این است که ما باید همه بانک های خصوصی را دولتی کنیم و در تمام بانک های دولتی نیز آدم هایی که ساده زیست باشند، بگماریم و بعد بر کار آنها نظارت کنیم. برای این کار باید 
یک دستگاه قوی نظارتی باشد که این قواعد را که به نفع تولیدکننده داخلی است، اجرا کند و خود به دنبال حداکثر سود نباشد و مانند یک تعاونی به دنبال سود حداقل باشد و هر کسی که خطا کرد به شدیدترین وجه مجازات  و به مردم نیز اعالم 

شود. یکی از دالیل فروپاشی اقتصاد و فقر گسترده اقتصادی ایران نحوه عملکرد نظام بانکی است که سرمایه دارانه اداره می شود. 
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