
بیشتر شاخص های بورســی جهان در معامالت امروز با صعود بســته شدند.به گزارش 
اسوشــیتدپرس، هر چند ویروس کرونا روز به روز در سطح جهان پیشروی می کند، اما 
کاهش مرگ و میرها در ایتالیا و اسپانیا که کانون های اصلی درگیر با کرونا در اروپا هستند، 
خبر خوبی محسوب می شود. این دو کشور قرنطینه سراسری را بار دیگر تمدید کردند اما 
برخی از فعالیت های تولیدی با توجه به کاهش سرعت شیوع بیماری از سر گرفته شده اند.  
در چین نیز بخش بزرگی از فعالیت های تولیدی در استان های مختلف از سر گرفته شده هر 
چند هنوز پوشیدن ماسک در چین اجباری اعالم شده است.  نخست وزیر انگلیس نیز که 
به کووید-۱۹ مبتال شده بود، با بهبود کلی در وضعیت سالمتی اش از بیمارستان خارج شد. 
وی با تشکر از زحمات کادر درمانی از احتمال تمدید قرنطینه در این کشور خبر داده است. 
به گفته مشاور پزشکی بوریس جانسون، این خطر وجود دارد که انگلیس به کانون اصلی 
درگیری با کرونا در اروپا تبدیل شود.  در شرایطی که مشخص نیست بازگشت به کار چه 
زمانی عادی خواهد شد، رشد اقتصادی کشورهای اروپایی به ویژه در اقتصادهای بزرگ تر با 
کاهش محسوس مواجه شده، به ویژه در ایتالیا که اکنون میزان تولیدات صنعتی به کمترین 
سطح خود در طول ۱۱ سال اخیر رسیده است.کریستالینا جیورجیوا، رئیس صندوق بین 
المللی پول هشدار داده است که جهان با بحرانی بدتر از رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ روبرو است 
و دولت ها باید در مقطع فعلی اعتبارات الزم برای سرپا نگه داشتن کسب و کارها را فراهم 
کنند.  اندرو کومو، فرماندار نیویورک که بدترین وضعیت کرونایی در آمریکا را دارد، گفته 
که طرح فاصله گذاری اجتماعی به تدریج در حال جواب دادن است و اوضاع رو به بهبود می 
رود.دونالد ترامپ در پیامی توییتری نوشت که تصمیم گیری در خصوص زمان بازگشایی 
اقتصاد آمریکا تنها بر عهده وی خواهد بود.  به گفته رئیس مجلس سنای آمریکا، به زودی 

از دومین بسته بزرگ اقتصادی برای مقابله با کرونا رونمایی خواهد شد. سرمایه گذاران 
نگرانند که اقتصادهای بزرگ جهان وارد رکودی گسترده شوند.  یلی دلویچ، استراتژیست 
ارشد سرمایه گذاری در موسسه ' بیرد' گفت: شرکت ها واقعا نمی دانند که ماه های آینده 
چه پیش خواهد آمد. آن ها هیچ چشم اندازی از میزان تقاضا در سه ماه یا شش ماه آینده 
ندارند.  همچنین برای نخستین بار در تاریخ آمریکا، شمار کسانی که خواهان بهره مندی 
مزایای بیکاری شده اند، از ۶.۵ میلیون نفر عبور کرد که این رقم ۱۱ برابر بیشتر از رکورد 
قبلی در دهه ۱۹۸۰ است. نرخ بیکاری آمریکا نیز تا پایان ماه مارس با رسیدن به ۴.۴ درصد 
به باالترین سطح ۲.۵ سال اخیر رسیده است.  هرندی فردریک، تحلیلگر بازار در موسسه 
'شاب سنتر فور فتیننشیال ریسرچ' گفت: امید تازه ای وارد بازارها شده است. این ویروس 
تنها چیزی است که اکنون به آن توجه می کنیم و چیز دیگری برای بازارها فعال اهمیت 
ندارد.  با توجه به محدود بودن ابزارهای در اختیار بانک مرکزی اروپا پیش بینی می شود رشد 
اقتصادی کشورهای اروپایی با کاهشی محسوس همراه شود. بانک مرکزی اروپا که پیش از 
این به دلیل نداشتن حضور پررنگ در بازارها با انتقادات شدیدی مواجه شده بود، به زودی از 
اقدامات محرک خود رونمایی خواهد کرد.   ماسایوکی کیشیگاوا، کارشناس بازار در موسسه 
»سامومیتو میتسویی« گفت: نشانه هایی از این که در حال ورود به پیک بیماری هستیم، در 
حال نمایان شدن است اما هنوز باید خیلی مراقب باشیم، چرا که کرونا یک بحران زیستی 
است، نه یک بحران مالی و همین کار و پیش بینی پذیر بودن را دشوار می سازد.  تاکنون 
بیش از یک میلیون و ۹۲۵ هزار و ۵۲۸ مورد  ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین 
۱۱۹ هزار و ۷۱۸ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات 
مربوط به آمریکا با ۲۳ هزار و ۶۴۴ نفر، ایتالیا با ۲۰ هزار و ۴۶۵ نفر، اسپانیا با ۱۷ هزار و ۷۵۶ 

نفر، فرانسه با ۱۴ هزار و ۹۶۷ نفر و انگلیس با ۱۱ هزار و ۳۲۹ نفر بوده است.بانک مرکزی 
انگلیس به دنبال مشکالت مالی پیش آمده دولت اعالم کرده است که به طور موقت مخارج 
دولت را تامین خواهد کرد. دولت انگلیس آخرین بار در بحران مالی سال ۲۰۰۸ اقدام به 
استقراض مستقیم از بانک مرکزی کرده بود و بیشتر از طریق انتشار اوراق قرضه اقدام به 
تامین مالی مخارج خود می کند.  قرار است بانک مرکزی انگلیس حدود ۲۰۰ میلیارد پوند 
منابع مالی در اختیار دولت قرار دهد اما دولت عالوه بر استقراض از بانک مرکزی به عملیات 
انتشار اوراق قرضه در بازارهای مالی نیز ادامه خواهد داد. پیش از این نیز وزیر خزانه داری از 
برنامه ریزی برای رساندن میزان مخارج دولت به باالترین سطح ۶۵ سال اخیر خبر داده بود.  

بورس آمریکا
در وال استریت، بیشتر شاخص ها نزولی بودند تا جایی که دو شاخص از سه شاخص مهم 
بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال 
اوریج« با ۱.۳۹ درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۲ هزار و ۳۹۰.۷۷ واحد بسته 
شد.شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۱.۰۱ درصد افت تا سطح ۲۷۶۱.۶۳ واحدی پایین رفت 
و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با جهش ۰.۴۸ درصدی در 

سطح ۸۱۹۲.۴۳  واحدی بسته شد.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد بهتری داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک 
کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با صعود ۳.۰۷ درصدی تا سطح ۱۹ هزار و ۶۲۷.۸۳  واحدی باال 

رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۰.۷۹ درصد باال رفت و در سطح ۲۴ هزار 
و ۴۹۱.۸۷ واحد بسته شد.  در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" صعود ۱.۳۸ درصدی 
را تجربه کرد و در سطح ۳۸۰۴.۸۹  واحد بسته شد.در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند 
ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۱.۸۷ درصد افزایش و ایستادن در سطح ۵۴۸۸.۱۰ واحدی 
به کار خود خاتمه داد.  در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن 

صعودی  بود.

بورس های اروپایی
از طرف دیگر به نظر می رســد که انگلیسی ها قصد عقب نشــینی از مواضع خود برای روابط 
پسابرگزیت را ندارند و نخست وزیر این کشور نیز با درخواست ها برای تعویق مهلت مقرر توافق با 
اتحادیه اروپا به دلیل شیوع کرونا مخالفت کرده است. مقامات اتحادیه اروپا بار دیگر از انگلیسی 
ها خواسته اند به دلیل شیوع کرونا، مهلت مذاکرات را تا پایان سال تمدید کنند. در حال حاضر 
۱۱ سرفصل کلیدی مورد مذاکره قرار خواهد گرفت و طرفین تا ماه ژوئن برای رسیدن به توافقات 
اولیه فرصت دارند. مذاکره کننده ارشد انگلیس در برگزیت از آمادگی کشورش برای به اشتراک 
گذاشتن بیشتر اطالعات مالی با اتحادیه اروپا برای حصول توافق مقدماتی خبر داده است.   انگلیس 
خواهان داشتن روابطی مشابه کانادا با اتحادیه اروپا شده است؛ هر چند که طرف اروپایی تاکنون 
از خود اشتیاقی برای این مساله نشان نداده است. انگلیس اکنون در حال مذاکره با استرالیا برای 
امضای پیمان تجارت آزاد پسابرگزیت است و انتظار می رود مذاکره با آمریکا نیز برای امضای 
پیمانی بزرگ به زودی آغاز شود. در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" 

بورس لندن با ۱.۹۷ درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح ۵۸۴۲.۶۶ واحد بسته شد.

در حالی قسط وام یک میلیونی یارانه بگیران به ۴۷ هزار تومان می رسد و باید 
از حساب یارانه کسر شود که برای خانوار تک نفره ای که فقط یارانه ۴۵ هزار 
و ۵۰۰ تومانی دریافت می کند، وضعیت دریافت وام مبهم می شود.در وام یک 
میلیونی که قرار است به حساب یارانه بگیران پرداخت شود دریافت اقساط از 
محل یارانه ای انجام خواهد شد که در هر ماه به حساب دریافت کنندگان واریز 
می شود؛ به عبارتی حســاب یارانه، ضامن گیرنده این تسهیالت است و باید 

پاسخگوی مبلغ اقساط باشد.
با شرایطی که تاکنون برای پرداخت وام یک میلیونی تعریف شده، بازپرداخت 

این تســهیالت به صورت ۲۴ ماه اســت و در این حالت اقســاط در هر ماه 
به حدود ۴۷ هزار تومان می رســد. بر این اســاس با توجه بــه اینکه از بین 
۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیــر حدود ۱۹ میلیون خانوار هــم در کنار یارانه 
 نقدی، کمک معیشــتی هم دریافت می کنند با مشکلی برای پرداخت قسط

 مواجه نیستند.
اما در این میان خانوارهای هستند که تک نفره بوده و فقط در هر ماه یک یارانه 
۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می کند که این رقم حدود ۱۵۰۰ تومان کمتر 

از قسطی که برای وام یک میلیونی تعریف شده است.

تکلیف قسط وام یک میلیونی تک یارانه ای ها چیست؟
در این شرایط با توجه به این ضامن پرداخت وام یک میلیونی همین حساب 
یارانه افراد و مبلغی اســت که در هر ماه دریافت می کنــد وضعیت افراد در 
خانوارهای تک نفره مبهم می شود. که آیا به این افراد وام تعلق نمی گیرد و یا 
این که چگونه قرار است قسط ۴۷ هزار تومانی که بیش  از دریافتی آنها است 
پرداخت شود؟تاکنون سازوکار پرداخت وام یک میلیونی به طور نهایی اعالم 
نشده است، اما احتمال این که تدابیری برای این موضوع اندیشیده شود وجود 
دارد؛ به طوری که احتماال در صورت موافقت مراجع ذی ربط به تعداد اقساط 

که اکنون ۲۴ ماه است افزوده شده تا مبلغ قسط پایین تر بیاید تا افرادی که در 
خانوار تک نفره حضور دارند بتواند از تسیهالت یک میلیون تومانی استفاده 
کنند.تاکنون آنچه اعالم شده از این حکایت دارد که وام یک میلیونی از محل 
منابع بانکی به حدود ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر تعلق می گیرد که می تواند 
بعد از اعالم سامانه از سوی دولت درخواست خود را ثبت کرده و احتماال همراه 
با یارانه اردیبهشت ماه دریافت کنند.دوره بازپرداخت وام یک میلیونی ۲۴ ماه 
و با سود ۱۲ درصد است که در این حالت در هر ماه ۴۷ هزار تومان قسط و در 

مجموع حدود ۱۲۹ هزار تومان سود بازپرداخت آن خواهد بود.

شــرکت مخابراتی ژاپنی "ســافت بانک" اعالم کرد که 
صندوق مشترک آن با عربستان موســوم به "چشم انداز 
ســرمایه" در ســال مالی خود، متحمل زیان کالنی بالغ 
بر ۱۶ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون دالر خواهــد بود. محمد 
بن ســلمان، ولیعهد عربستان در ســال ۲۰۱۷ در جلسه 
ای ۴۵ دقیقه ای با "ماسایوشــی ســون" رئیس اجرایی 
مجموعه ســافت بانک تصمیم به ســرمایه گــذاری ۴۵ 
 میلیارد دالری در صندوق چشم انداز گرفت.سافت بانک 
این زیان مالی خــود را حاصل رکود اقتصادی ناشــی از 
شــیوع ویروس کرونا دانســت، اما کارشناســان پیش از 
این درباره نتایج این سرمایه گذاری هشــدار داده بودند.
براســاس این گــزارش "محمــد بن ســلمان" ولیعهد 
عربســتان در ســال ۲۰۱۷ در جلســه ای ۴۵ دقیقه ای 
با "ماسایوشــی ســون" رئیس اجرایی مجموعه سافت 

بانک تصمیم به ســرمایه گذاری ۴۵ میلیــارد دالری در 
صندوق چشــم انداز گرفت.به گزارش خبرگزاری رویترز، 
این گــروه در بیانیه ای اعالم کرد که زیــان صندوق برای 
ســومین دور متوالــی خواهــد بود.شــرکت مخابراتی 
ژاپنی سافت بانک )مالک ســهام عمده اپراتور آمریکایی 
 Sprint( و ولیعهد عربستان در ســال ۲۰۱۷ قراردادی را

 به منظور تأسیس بزرگ ترین بنیاد فناوری جهان موسوم 
به Vision Fund )چشــم انداز سرمایه( منعقد کردند.

صندوق چشم انداز جهت سرمایه گذاری در حوزه فناوری 
اســت که از ابداع و همه گیر شــدن فناوری های متحول 
کننده حمایت می کند، سرمایه این صندوق ۱۰۰ میلیارد 
دالر است که از این رقم سهم سرمایه گذاری عربستان ۴۵ 
میلیارد دالر و سافت بانک ۲۵ میلیارد دالر است که قرار بود 
در طول پنج سال تامین شود. شرکتها و نهادهای دیگری نیز 

در این صندوق سرمایه گذاری کرده اند.یکی از بزرگترین 
 Mubadala حامیان این بنیاد مجموعه سرمایه گذاری
در ابوظبی است که ۱۵ میلیارد دالر از سرمایه بنیاد مذکور 
را تأمین کرده است.ســافت بانک، شرکت ژاپنی است، که 
در زمینه ارائه خدمات خطوط تلفن ثابت، شــبکه تلفن 
 همراه، خدمــات اینترنت و پهن بانــد، بازاریابی و تجارت

 الکترونیک، همچنین در حوزه رسانه های گروهی فعالیت 
می کند.محمد بن ســلمان ولیعهد عربستان در حالی که 
غالب سرمایه گذاری های صندوق سرمایه گذاری عمومی 
عربستان در زمینه مواد پتروشیمی و مالی صورت می گیرد، 
در سال های گذشته سعی کرده چارچوب سرمایه گذاری ها 
در بخش های مختلف را افزایش دهد. یکی از این سرمایه 
گذاری ها، سرمایه گذاری ۳٫۵ میلیارد دالری در شرکت 

خدمات مسافرتی مجازی اوبر )Uber( بود.

خبرنگاران و کارکنان رسانه های مشمول قانون کار که شغل خود را 
در سال جاری از دست داده اند یا فعالیت آنها در ماه های اسفند ۹۸، 
فروردین و اردیبهشــت ۹۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا )حوادث 
غیرمترقبه( به حالت تعلیق در آمده؛ مشمول بیمه بیکاری هستند 
و برای درخواست بیمه بیکاری نیاز به مراجعه حضوری ندارند.به 
گزارش معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، برای پیشگیری از شیوع کرونا و حفظ سالمت خبرنگاران 
و کارکنان رسانه مشمول قانون کار و تامین اجتماعی، متقاضیانی 
که شغل خود را از دست داده اند، از این پس برای ثبت درخواست 
بیمه بیکاری نیاز به مراجعه حضوری ندارنــد و به منظور رعایت 
مهلت قانونِی بیمه بیکاری، می توانند به سامانه ثبت درخواست 
بیمه بیکاری مراجعه کنند.براساس ابالغیه معاون روابط کار وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی، ثبت 
درخواست متقاضیان بیمه بیکاری بدون نیاز به مراجعه حضوری 

به ادارات تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و کاریابی های غیردولتی تا 
پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ از طریق سامانه الکترونیکی ثبت 
درخواست متقاضیان بیمه بیکاری انجام می شود.حاتم شاکرمی، 
معاون روابــط کارِ وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و مصطفی 
ساالری، رئیس سازمان تامین اجتماعی در ابالغیه ای مشترک با 
اشاره به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه خدمات 
بهتر در حوزه حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری به جامعه هدف تاکید 
کردند: سامانه الکترونیکی ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری 
برای انجام امور متقاضیان بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی و کاریابی های غیردولتی و همچنین 
حذف مراحل حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری طراحی 
شده و تا پایان اردیبهشت فعال است.در ادامه این دستورالعمل آمده 
است: بر اساس این دستورالعمل ضروری است ادارات تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان ها پس از اخذ درخواست متقاضیان واجد 

شرایط بیمه بیکاری که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه در سامانه 
مربوطه ثبت نام می کنند، نسبت به بررسی غیرحضوری کلیه شرایط 
قانونی الزم، اقدام و بدون نیاز به طی روال معمول و طرح موضوع در 
کمیته های مربوطه، در صورت احراز شرایط قانونی برای دریافت 
مقرری بیمه بیــکاری بابت ماه های اســفند ۱۳۹۸ و فروردین و 
اردیبهشت ۱۳۹۹ نسبت به ارسال لیست مشمولین به شعب تامین 
اجتماعی مربوطه جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری اقدام کنند.در 
این ابالغیه همچنین تاکید شده است استمرار پرداخت مقرری بیمه 
بیکاری پس از پایان ۳ ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت مستلزم 
رســیدگی حضوری و طرح پرونده در کمیته های دو نفره خواهد 
بود. همچنین شعب تامین اجتماعی موظفند در چارچوب قوانین 
مربوطه و در اسرع وقت نسبت به برقراری بیمه بیکاری برای افراد 
مشمول برای مدت زمان مقرر در این دستورالعمل اقدام و نتیجه را 

به ادارات مربوطه و متقاضی اعالم کنند.

تداوم روند صعودی شاخص های بورسی جهان

خانوارهای تک نفره چگونه قسط وام یک میلیونی را پرداخت کنند؟

کارکنان رسانه ها از بیمه بیکاری بهره مند می شوندزیان ۱۶ میلیارد دالری ژاپن و عربستان از توافق ۴۵ دقیقه ای
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بالتکلیفی
 ۱۵.3 درصدی 
ارز ۴200 تومانی

 احتمال افزایش مجدد 
 حداقل دستمزد
 در نیمه سال ۹۹

 فوتی های
 روزانه 
کرونا 
دو رقمی شد

وزیر بهداشت:

وام  یک میلیون
تومانی به وام 
قرض الحسنه 

تبدیل می شود
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

خصوصی سازی
  یا  تأمین منابع مالی؟

رانت  در کمین
 واگذاری ها

اگر بخواهیم از زاویه مثبت 
به عرضه ســهام شستا در 
بورس نــگاه کنیــم، این 
مساله مطرح می شود که 
این عرضه، عرضــه اولیه 

محسوب می شود...

  عباس علوی راد، اقتصاددان 

  کمیل طیبی، اقتصاددان 
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دولت پرداخت سود 12 درصدی وام 
پرداختی به خانوارها را تقبل کرد

افزایش شکاف بودجه ای 
در سال ۹۹

 عبور اقتصاد از کرونا 
با تحریک تقاضا

کارشناسان معتقدند   واگذاری ها  برای  جبران کسری  منابع مالی است نه خصوصی  سازی

دولت  در سنگر  بازار  سرمایه
صفحه۴

صفحه3

اقتصاد   دیجیـتال 
 منجی کسب و کارهای  سنتی

کرکره   آنالین ها   در   روزهای   قرنطینه   و  تعطیلی   باال   بود

امید   به   افزایش   سهم   اقتصاد   دیجیتال   از   اقتصاد   در   پسا کرونا

آمارها نشــان می دهد میــزان بدهی دولت و 
شــرکت های دولتی به بانک مرکزی از حدود 
۴/۳۱ هزار میلیــارد تومان در شــروع دولت 
روحانی با رشد ۳ برابری به ۸/۹۵ هزار میلیارد 
تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است. این در حالی 
اســت که با اعالم قرض الحسنه شدن وام یک 
میلیون تومانی قرار است دولت سود این وام را 
از جیب خود پرداخت کند و میزان بدهی های 
فعلی افزایش خواهد یافت. شــاید ۱۲ درصد 
مبلغ کمی در میان ایــن حجم از بدهی دولت 
باشد اما با توجه به کسری بودجه بسیاری که 

دولت در سال ۹۹ خواهد ...

به اعتقاد کارشناسان طرح دولت برای تسهیالت به 
کسب وکارهای آســیب دیده ازکرونا به اتالف منابع 
می انجامــد. درحالی که می تــوان از طریق حمایت 
ازمصرف کنندگان با تحریک تقاضــا نتایج بهتری 
رابه دست آورد. جهان در چنگال یک بیماری همه گیر 
قرار گرفته است. این بیماری عالوه بر سالمت مردم در 
سایر حوزه ها مانند اقتصاد هم تأثیرات ویرانگری داشته 
است. این بیماری به سبب همه گیری و قدرت انتشار 
سریع، نیازمند کاهش حداکثری تعامالت اجتماعی 
غیر ضروری اســت که تعطیلی بنگاه های تولیدی و 
به تبع آن بیکاری قشر وسیعی را در پی داشته است. 
بدین ترتیب عموم مردم در تأمین معیشــت خود با 

تنگنا مواجه شده اند و از این رو تدابیر ...



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر بهداشت:
 فوتی های روزانه کرونا دو رقمی شد

وزیر بهداشــت گفت: فوت حتی یک نفر برای ما 
سنگین است، اما  روز سه شنبه اولین روزی است 
که بعد از روزهای ابتالی به ویــروس کرونا، تعداد 
فوت های ناشی از این ویروس در کشور دو رقمی شد 
و امروز به ۹۸ فوتی رسید. سعید نمکی روز سه شنبه 
در الیو اینستاگرام خود در گفت وگو با مردم افزود: 
مدیریت بیماری کووید ۱۹ در کشور به نحو احسنت 
انجام شده و در اکثر استان ها وضعیت مطلوب تری 
داریم. میزان ورودی بیمارستان ها نیز با همدلی مردم 
و مسئوالن و دست اندرکاران، کاهش یافته است. این 
موضوع با تالش و همراهی بی وقفه همه و همدلی 
اتفاق افتاده است. وی ادامه داد: در حال اجرای فاصله 
گذاری هوشمند هستیم و پروتکل هایی را برای آن 
ابالغ کردیم. ضمــن این که می خواهیم بگوییم در 
وضعیت مطلوب تری به سر می بریم، این هشدار را هم 
باید بدهیم که با شکست هر کدام از این پروتکل ها 
و عدم رفتار درست و عدم رعایت فاصله گذاری های 
هوشمند ممکن اســت دچار چالش های جدیدی 
شویم. وزیر بهداشت با نشــان دادن تصویر یکی از 
پرستاران در صفحه تلفن همراه خود که رد ماسک بر 
صورت او نقش بسته بود، اظهار کرد: همکاران زیادی 
را در این راه از دســت دادیم. بیشتر از زخمی که بر 
صورت همکاران ما در بیمارستان ها نشسته را برای 
از دست دادن عزیزان دل سوزی که بر بالین بیماران 
پرپر شدند، بر دل داریم. خواهش من این است که بار 
را بر همکاران ما در بیمارستان ها سنگین تر نکنید. 
همکاران ما هرگز سیمای مالل انگیزی برای مردم 
بروز ندادند. در دنیا مشــاهده کردید که پزشکان و 
کادر پرستاری به محض کم شدن امکانات حفاظتی 
به خیابان رفتند، اما همکاران ما حتی یک لحظه از 
روی خوش نشان دادن به مردم دریغ نکردند و برای 
رعایت با کادر درمان، پروتکل هــا و فاصله گذاری 

اجتماعی را رعایت کنید.
به گزارش ایرنا،  تاکنون ۷۴ هــزار و ۸۷۷ نفر در 
کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و با 
فوت ۹۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، جان باختگان 

کرونا در کشور به ۴ هزار و ۶۸۳ نفر رسید.

معاون وزیر امور خارجه:
تقویت بانک توســعه صادرات و 
صندوق ضمانت صادرات می تواند 

به صادرات کمک کند
صادرات نیاز به ابزار دارد و تقویت صندوق توسعه 
صادرات و بانک توســعه صادرات و هدایت آن ها 

می تواند به صادرات کمک کند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه افزود: 
صادرات نیاز به ابزار دارد و تقویت صندوق توسعه 
صادرات و بانک توســعه صادرات و هدایت آن ها 
می تواند به صادرات کمک کند و دولت باید توجه 
جدی در این راستا داشته باشد و اگر می خواهیم 
در ســال جاری در بخش جهش تولید اقدامات 
خوبی داشته باشیم باید در بخش صادرات قوی 

عمل کنیم.

بانک توسعه تعاون در ســال 98 به 
میزان 145 هزار میلیارد ریال تسهیالت 

اعتباری پرداخت نمود
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
به تبیین عملکرد اعتباری این بانک طی ســال 
گذشته پرداخت. حجت اله مهدیان رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون بابیان این که 
در سال گذشته بیش از ۱۹0 هزار فقره تسهیالت 
به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده است 
گفت: پرداخت کل تسهیالت بانک در بخش های 
اقتصادی در راستای رفع موانع تولید و رونق تولید 
در تعاونی ها و بنگاه های کوچک و متوسط به میزان 
۱۴5.000 میلیارد ریال به منظور تحقق اهداف و 
سیاست های دولت در جهت اشتغال و رونق تولید 
بوده است ضمن آنکه بانک با حضور در طرح های 
ملی و اشتغال زایی دولت و عاملیت تسهیالت بند 
الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش 
صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری و میراث 
فرهنگی، وزارت نیرو )آب و فاضــالب( و وزارت 
مسکن و شهرسازی )راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران( موفق به اعطای تسهیالت ارزان قیمت پایدار 
روستایی و عشایری و اشــتغال فراگیر به منظور 
توسعه و ایجاد اشتغال در سطح کشور با محوریت 
مناطق کمتر توسعه یافته به مبلغ ۲۴.۶۹۴ میلیارد 
گردیده تا از این طریق عالوه بر آنکه رشد مناسبی 
در پرداخت تسهیالت به لحاظ کمی ایجاد نموده 
است، تالش شد تا بعد کیفی پرداخت تسهیالت به 

لحاظ اثربخشی و هدفمندی آن نیز رعایت گردد.

خبر

به اعتقاد کارشناســان طرح 
دولت برای تسهیالت به کسب 
وکارهای آسیب دیده ازکرونا 
به اتالف منابــع می انجامد. 
درحالی که می توان از طریق 
حمایت ازمصرف کنندگان با تحریک تقاضا نتایج بهتری 
رابه دست آورد. جهان در چنگال یک بیماری همه گیر قرار 
گرفته است. این بیماری عالوه بر سالمت مردم در سایر 
حوزه ها مانند اقتصاد هم تأثیرات ویرانگری داشته است. 
این بیماری به ســبب همه گیری و قدرت انتشار سریع، 
نیازمند کاهش حداکثری تعامالت اجتماعی غیر ضروری 
است که تعطیلی بنگاه های تولیدی و به تبع آن بیکاری 
قشر وسیعی را در پی داشته است. بدین ترتیب عموم مردم 
در تأمین معیشت خود با تنگنا مواجه شده اند و از این رو 
تدابیر و اقدامات حمایتی و مراقبتی دولت در جهت حمایت 

از مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر ضروری است.
در این زمینه دولت به منظــور راه انداختن چرخ اقتصاد 
تصمیم گرفت با اســتفاده از تســهیالت بانکی مجموعاً 
مبلغ 50 هزار میلیارد تومان به بنگاهها و کسب و کارهای 
آسیب دیده از شرایط کرونا تسهیالت بدهد. منبع تأمین 
تســهیالت این طرح از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی 
بانک ها صورت می گیرد. اما نکته قابل توجه در این زمینه 
این است که کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها در شرایط 
عدم کنترل مؤثر نرخ ســود بانکی و عدم رقابت با بانک 
خصوصی در زمینه تخصیص اعتبارات از سوی دولت، باعث 
می شود اهرم تزریق پول در قسمت های ضروری تر از دست 

دولت خارج شود که در آینده به ضرر مردم خواهد بود.

طرح ۵۰ هزار میلیارد تومانی؛ معایب و مشکالت
با بررسی این طرح مشخص می شود که این نحوه حمایت 
از بنگاه های اقتصادی نمی توانــد در کوتاه مدت در برابر 
شرایط کرونایی مؤثر عمل کند و در نهایت به اتالف منابع 

منجر خواهد شد.
مشکل اول این نحوه تخصیص منبع، زمان است. در این 
زمینه باید گفت از یک سو تأمین این حجم از تسهیالت 

در مدت زمان محدود عملی نیست در حالی که بنگاه های 
تولیدی نیاز فوری به این منابع مالــی دارند. این تأخیر 
در پرداخت تسهیالت، ممکن اســت به قیمت تعطیلی 

کسب وکارها تمام شود.
مشکل دوم بانک ها هســتند. ممکن اســت بانک ها با 
بی توجهی به مصوبه دولت، شرایطی مانند ضامن معتبر 
را بر اعطای وام قرار دهند که با توجه به اوضاع فعلی عماًل 
دریافت تسهیالت را غیرممکن می کند و یا سبب می شود 

این تسهیالت فقط به افراد خاص پرداخت شود.
مشکل سوم ضعف در ســامانه یکپارچه اطالعات است. 
در کشور ما بر خالف سایر کشــورها سامانه ای دقیق که 
اطالعات بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی را داشته باشد 
وجود ندارد و در نتیجه شناسایی بنگاه های آسیب دیده و 
نیازمند کمک و تسهیالت، دشوار است و در نتیجه ممکن 
است تسهیالت به بنگاه هایی تعلق بگیرد که نیاز مبرمی به 
آن ندارند.مشکل چهارم عدم ارزیابی نیاز واقعی بنگاهها 
است. ســوال این اســت که آیا یک ارزیابی دقیق از نیاز 
بنگاه های اقتصادی صورت گرفته تا معلوم شود چه تعداد 
از آنها تمایل به دریافت وام دارند و حاضرند خود را در این 

شرایط مقروض بانک ها کنند؟ مشکل پنجم عدم استفاده 
از تجربیات اســت. در طرح هایی مانند وام خوداشتغالی، 
طرح ضربتی اشــتغال و طرح بنگاه های زودبازده که در 
سالیان گذشته به اجرا در آمده است ثابت شده است که 
تأمین منابع مالی برای حمایت از بنگاه ها و کسب وکارها به 
تنهایی کارساز نیست و نتیجه ای جز هدررفت منابع ندارد. 
کامالً قابل پیش بینی است که این طرح نیز مانند طرح های 
گذشته از یک سو باعث ورود نقدینگی به بازارهای موازی 
با تولید مانند بازار مسکن و ارز شده و باعث تورم شود و از 
سوی دیگر کسری بودجه و کمبود اعتبار بانک ها را به دنبال 
داشته باشد. بنابراین دولت باید به سمتی حرکت کند که 

این اتالف منابع به حداقل برسد.

تحرک بخشی تقاضا؛ راهکار تحقق رونق تولید
با توجه به اوضاع اقتصادی حال حاضر کشور اگر مداخله 
دولت در کنترل اوضاع اقتصادی درست هدف گذاری نشود 
می تواند تبعات سنگینی برای کشور در پی داشته باشد. از 
این رو بسیار مهم است که سیاستهای حمایتی بهینه ای 
اتخاذ شود تا بتوانیم با کمترین هزینه از شرایط کرونایی 

عبور کنیم. به عنوان نمونه می توان به جای پا گذاشتن در 
مسیرهای از پیش شکست خورده، مسیرهای دیگری را 
برای کمک به بنگاه های تولیدی انتخاب کرد. برای مثال 
می توان به مهلت بیشتر دولت به بنگاههای تولیدی برای 
پرداخت مالیات و بیمه و یا پرداختن بخشی از اجاره بهای 

بنگاه ها اشاره کرد.
اما یکی از مهم ترین راه های رونق بخشی به تولید و کسب 
و کار، تحرک بخشی به تقاضا اســت که از طریق اعطای 
تسهیالت به خانوارهای مصرف کننده صورت می گیرد. 
بر این اساس، تســهیالتی به مبلغ یک میلیون تومان و 
سود ۱۲ درصد با دوره بازپرداخت ۱۲ تا ۲۴ ماهه به هر نفر 
)یارانه بگیران یا افراد دهک های پایین درآمدی( پرداخت 
می شــود. نکته دیگر در این زمینه پرداخت بی دردسر و 
بدون تشریفات این تسهیالت است که از یارانه نقدی به 
عنوان ضمانت تسهیالت استفاده شده و مبلغ وام به تدریج 

از حساب یارانه بگیران کسر می شود.
به گزارش مهر نکته قابــل توجه این اســت که به زعم 
اقتصاددانان، مصرف کنندگان بیشترین ضربه را از زنجیره 
تولید تا مصرف متحمل شــده اند و از آنجا که مســائل 
اقتصادی زنجیروار به یکدیگر متصل هســتند، پرداخت 
تسهیالت به مصرف کننده تمام زنجیره تولید تا مصرف 

را منتفع می گرداند.
این شــیوه با تحریک تقاضا و رونق تولید می تواند اثرات 
اقتصادی کرونا را تا حدی کاهش دهد. از مزایای این طرح 
در مقایســه با طرح 50 هزار میلیارد تومانی این است که 
اوالً در فرایند تخصیص، انحرافی صورت نمی گیرد؛ ثانیاً 
این تسهیالت به بازارهای موازی با تولید نظیر ارز و سکه 
کشیده نمی شود؛ ثالثاً راه برای سو استفاده بانک ها بسته 
می شود و بانک ها نمی توانند با استفاده از این تسهیالت، 
کارهای دیگری نظیر سرمایه گذاری یا خرید ملک انجام 
دهند. رابعاً دولت با این اقدام هم از آنهایی که شغل خود را 
از دست داده اند حمایت می کند و هم به آنها برای گذران 

زندگی کمک می کند.
امید اســت دولتمردان بــا توجه به ســابقه برنامه های 
مشابه شکســت خورده از اختصاص نادرست تسهیالت، 
خودداری کرده و در شرایط ســخت اقتصادی، از اتالف 

منابع جلوگیری کنند.

طرح دولت برای تسهیالت به کسب وکارهای آسیب دیده ازکرونا به اتالف منابع می انجامد 

عبور اقتصاد  از کرونا  با   تحریک  تقاضا

ادامه نوسان در بورس
شاخص بورس روز گذشته هم همچون روز گذشته 
روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت و درحالی که 
در ساعات نخســتین معامالت صعودی بود، در 
ساعات میانی نزولی شد، که البته اختالل در هسته 
معامالت در این موضوع بی تاثیر نبود و در نهایت 
دوباره روندی صعودی به خود گرفت و با چراغ سبز 

به کار خود پایان داد.
به گزارش ایسنا، معامالت روز گذشته بازار سرمایه 
درحالی به پایان رسید که شاخص کل پس از گذر 
از مرز ۶۲۴ هزار واحد، تا ۶۱۷ هزار واحد ســقوط 
کرد و در نهایت با ۱۹۸۷ واحد صعود در رقم ۶۲۶ 
هزار و 5۱5 واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم 
وزن نیز 5۱۲ واحد سقوط و رقم ۲۱۹ هزار و ۱۶۷ 

واحد را ثبت کرد.
معامله گران روز گذشته یک میلیون معامله انجام 
دادند که 5۲ هــزار و ۲۳۲ میلیــارد ریال ارزش 
داشت. در این بازار صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
شرکت ارتباطات سیار ایران، معدنی و صنعتی گل 
گهر، مخابرات ایران، معدنی و صنعتی چادرملو و 
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین؛ نسبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل  فوالد 
مبارکه اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس نیز که در ساعات نخستین 
معامالت صعودی بود در نهایت با ۴5 واحد سقوط 
در رقم ۷۹۹۷ واحد ایستاد. معامله گران فرابورس 
۷۸۷ هزار معامله به ارزش ۳۴ هزار و ۱۳۹ میلیارد 

ریال انجام دادند.
در این بازار سرمایه گذاری صبا تامین و پتروشیمی 
مارون نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
و در مقابل پتروشــیمی تندگویان، سهامی ذوب 
آهن اصفهان، پتروشــیمی زاگرس، گروه توسعه 
ملی مهر آیندگان و فرابورس ایران نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی را در فرابورس داشتند.

پیشنهاد جدید دولت برای افزایش حقوق کارگران 
 احتمال افزایش مجدد حداقل 

دستمزد در نیمه سال 99
معــاون اقتصــادی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی از پیشــنهاد جدیدی برای افزایش 
حقوق کارگران در ســال ۹۹ خبر داد و گفت: 
راه حلی که با حداکثر عقالنیت نمایندگان دولت، 
کارگران و کارفرمایان در حال توافق بر سر آن 
هستند این است که سال را دو قسمت کنیم.

با این امید که تا مرداد و شــهریور بساط کرونا 
جمع شود، در نیمه اول سال با همین ترکیب 
۳۳ درصد افزایش حقــوق و مزایا ادامه دهیم، 
زمانی که اقتصاد به حالت عادی برگشــت به 
توافق جدیدی برای افزایــش حقوق کارگران 

ایجاد کنیم.
حجــت میرزایی، معــاون اقتصــادی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک برنامه زنده 
اینستاگرامی وزارتخانه مربوطه در خصوص تاثیر 

کرونا بر اقتصاد ایران صحبت کرد.
میرزایــی در اظهارات امروز خــود به موضوع 
افزایش حقوق کارگران در سال جاری پرداخت، 

که در متن تجارت نیوز  می توانید بخوانید:

۴ میلیون کارگر در معرض بیکاری
کل جهان امســال وضعیت جدیدی را تجربه 
می کنند و حدود یک میلیارد نفــر در حال از 

دست دادن شغل هستند.
در اقتصاد ایران چهار میلیون شغل در معرض 
آسیب هستند؛ تعداد زیادی کار خود را از دست 
داده اند، دیگر حق بیمه نمی توانند پرداخت کنند 
و باید به صندوق بیمه بیکاری بروند و مقرری 
بیمه بیکاری بگیرند. یعنــی دائم درآمد های 
تامین اجتماعی در حال کاهش و هزینه هایش 

در حال افزایش است.
ســازمان تامین اجتماعی با الزام دولت اعالم 
کرده ۱0 گروه شــغلی که آسیب دیده اند حق 
بیمه ها را با یــک ماه تاخیــر پرداخت کنند، 
یعنی درآمدهای این سازمان به حداقل ممکن 
رسیده که در طول تاریخ تاسیس این سازمان 
تا این حد کم نشــده اســت. با این شرایط این 
سازمان تمام تالشــش را می کند تا مستمری 
 بازنشتگان تامین اجتماعی سر وقت پرداخت 

شود.
چهار میلیون کارگری که در معرض آســیب 
هســتند در یک میلیون و ۲00 هــزار کارگاه 
فعالیت می کننــد، اگر ۷00 هــزار کارگاه در 
حمل ونقل شهری کار می کنند کنار بگذاریم، 
۴00 هــزار کارگاه بیمه پرداز هســتند که در 
بخش خدمــات فعالیت می کننــد، جایی که 
 اصوال بســیار کاربر اســت ولی عموما بســته 

هستند.

اخبار
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دولت قصــد دارد در ســال ۹۹ هم سیاســت 
تخصیــص دالر ۴۲00 تومانــی بــه واردات را 
دنبال کند درحالیکه عملکــرد مطلوبی از این 
سیاست در سال های گذشته ثبت نشده است. 
گزارش تفریغ بودجــه ۹۷ از بالتکلیفی ۱5.۳ 
 درصــدی ارز ۴۲00 تومانی کاالهای اساســی 

خبر می دهد.
گزارش دیوان محاسبات از اختصاص ارز ۴۲00 
تومانی بــه واردات در اولین ســال اجرای این 
سیاست نشــان می دهد بخش عمده ای از ارز 
ارزانی که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی 
قرار گرفته تا آذرماه سال بعد صرف هیچ وارداتی 
نشــده اســت. با وجود ثبت عملکــرد ضعیف 
سیاست ارز ۴۲00 تومانی، دولت به بهانه مهار 

تورم هم چنان بر ادامه این سیاست تاکید دارد.
براساس گزارشی که دیوان محاسبات از تفریغ 
بودجه ســال ۹۷ تهیه کرده در این سال برای 
واردات کاال و خدمات اساســی و غیراساســی، 
۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دالر ارز با نرخ دولتی 
تامین شده است که ۱5.۳ درصد از آن در واردات 

بالتکلیف بوده است.
 ارز تامین شــده برای واردات کاالی اساسی به 
نرخ دولتی ۲۳ میلیارد و ۲۴۴ میلیون دالر بوده 
که  از این میــزان، ۱۲.۱ درصد از ارز بالتکلیف 
بوده یعنی ارز دولتی برای واردات کاالی اساسی 
اختصاص یافته اما تا ۱۲ آذرماه سال ۹۸، کاالیی 

وارد نشده است.
از کل ارز تامین شــده با نرخ دولتی، ۸ میلیارد 
و ۱۷۱ میلیــون دالر ارز بــرای واردات کاالی 
غیراساسی و خدمات تامین شــده است که از 
این میزان، ۲ میلیــارد و ۱۳ میلیون دالر یعنی 
۲۴.۶ درصد بالتکلیــف مانده و تــا تاریخ ۱۲ 
 آذرماه ۹۸، باوجود تخصیص ارز وارداتی انجام 

نشده است.
گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد در ازای  
پرداخت ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دالر ارز با نرخ 
دولتی، وارداتی انجام نشــده است.  ۳۷ شخص 
حقیقی و حقوقی، بیــش از ۱00 میلیون دالر 
ارز برای واردات دریافت کردند که از این تعداد 
 ۳۲ شــخص حقیقی و حقوقــی وارداتی انجام 

ندادند.
 از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی که 50 تا ۱00 
میلیون دالر ارز دریافت کرده اند، ۳۱ شــخص 
هیچ کاالیی وارد نکرده اند. ۳۸5 شخص حقیقی 
و حقوقــی  ۱0 تــا 50 میلیــون دالر ارز با نرخ 
دولتی دریافت کرده اند کــه از این تعداد ۲۱۲ 
شــخص، که مجموع ارز دریافتــی آن ها یک 
 میلیارد و ۳۷ میلیون دالر است، وارداتی انجام 

نداده اند.

۹۹ مــورد از ثبــت ســفارش های بــاالی 5 
میلیون دالر کــه مجموع آن ها یــک میلیارد 
و ۹۹ میلیــون دالر اســت هــم، بابــت ارز 
 ۴۲00 تومانــی دریافتی هیــچ وارداتی انجام 

نداده اند.
از ۷0 مــورد ثبت ســفارش که شــرکت ها در 
مجموع ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون دالر ارز به نرخ 
۴۲00 تومان دریافت کرده اند، ۲۲ شرکت ارزش 
کاالی وارداتی را بیشــتر اظهار کــرده اند. مابه 
التفاوت ارزش کاال در ایــن موارد ۱۷۲ میلیون 

دالر بوده است.
از کل ارز تخصیص یافته بــه نرخ ۴۲00 تومان 
در سال ۹۷ هم چنین، ۲ میلیارد و ۷0۶ میلیون 
دالر ارز به واردات کاالهای غیراساسی مثل نخ 
دندان، عروســک، اســباب بازی، تشک، لوازم 
آشپزخانه، لوازم بدن ســازی، المپ، در قوطی، 
درپوش، غذای ســگ و گربه، چوب بســتنی، 
انواع خاک، پــاک کننده و پارچــه اختصاص 
 یافته که بعضــی از موارد تولید مشــابه داخلی 

هم دارد.
با وجود ثبت این عملکرد ضعیف از پرداخت ارز 
۴۲00 تومانی به واردات کاال، دولت با توجه به 
مهار تورم، این سیاست را در سال ۹۹ هم ادامه 

می دهد.
به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، تصمیم 
دولت در باره ادامه این سیاســت قطعی است، 
چراکه اگر بــه جــای دالر ۴۲00 از ارز نیمایی 
برای واردات اســتفاده کنیم، یعنی پذیرفته ایم 
از ابتدای فرودین ماه ۹۹ مرغ و شــکر به جای 
دالر ۴۲00 تومانی با دالر حدود ۱۱ هزار تومانی 
 تامین شود که در این شــرایط همه چیز گران 

خواهد شد.
این در حالی اســت که متوســط قیمت فروش 
بعضی کاالهای اساســی که واردات آن در سال 
۹۷ با ارزش ۴۲00 تومانی انجام شده، افزایش 

یافته است.
برنج، گوشــت، چای و حبوبــات از جمله اقالم 
خوراکی و اساســی است که در ســال ۹۷ با ارز 
۴۲00 تومانی وارد شــده اما تــورم آن در بهار 
ســال ۹۸ قابل توجه بوده اســت. بــرای مثال 
متوســط قیمت گوشــت گوســفند در اردی 
بهشت ماه ۹۸، ۹۹ هزار تومان در هر کیلو بوده 
درحالیکه این محصول با احتســاب ارز ۴۲00 
 تومانی باید ۲5 تا ۳0 هزار تومــان در هر کیلو 

فروخته می شد. 
این گزارش ها نشــان می دهد، سیاســت ارز 
۴۲00 تومانــی جــز پیامــد رانت کــه بخش 
 خصوصی بارها درباره آن هشدار داده است، اثر 

ضد تورمی ندارد.

رئیس جمهور گفت: با بر عهــده گرفتن دولت برای 
بازپرداخت سود ۱۲ درصدی، وام یک میلیون تومانی 
یارانه بگیران، به صورت قرض الحســنه و قبل از ماه 

مبارک رمضان پرداخت می شود.
حسن روحانی طی سخنانی در جلسه ستاد اقتصادی 
دولت، اظهار کرد: همانطور که مردم مستحضرند، یک 
بحث محدودیت هایی اســت که تحت عنوان فاصله 
اجتماعی و فاصله هوشمند باید انجام شود که به تدریج 
و منظم به اطالع مردم می رسد که مجازند چه اقداماتی 
را انجام دهند، چه کسب و کارهایی می توانند فعالیت 
کنند یا نمی توانند فعال باشند، بخش های آموزشی 
همچنان نمی توانند فعالیت کنند، بحث حمل و نقل 

و بحث هایی که توضیح داده می شود.
وی افزود: بحث دیگر نوعی کمک دولت به رسته ها و 
مشاغلی است که در این دو ماه به خاطر شیوع ویروس 
کرونا تحت فشــار قرار گرفته و کســب و کارشان با 
مشکالتی روبه رو شده اســت که در این زمینه بسته 
۱00 هزار میلیارد تومانی را مدنظر قرار دادیم که از این 
بسته ۱00 هزار میلیارد تومانی، ۲5 هزار میلیارد مربوط 
به بخش درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و بخشی هم 
مربوط به صندوق بیمه بیکاری می شود. این بخش، 
کمک بالعوضی است که توســط دولت برای مسائل 
کرونا پرداخت می شود. رییس جمهور افزود: از ۷5 هزار 
میلیارد تومانی که به صورت تسهیالت به عموم مردم و 
یارانه بگیران یا به کسب و کارهایی که قبال اعالم شده که 
در این ایام تحت فشار بیشتری قرار گرفتند، پرداخت 

می شود، حدود 5۲ هزار میلیارد تومان است.
روحانی تاکید کرد: ۲۳ میلیارد هزار تومان دیگر هم 
قرار بود به یارانه بگیران با سود ۱۲ درصد بدهیم، تصریح 
کرد: ما در این جلسه بحث بود که تسهیالت یک میلیون 
تومانی به یک وام قرض الحسنه تبدیل شود و آن سودی 
که از مردم قرار بود گرفته شود، دولت برعهده بگیرد. 
روحانی ادامه داد: در جلســه ســتاد اقتصادی دولت 
تصمیم گرفته شد این بخش و سود را دولت بدهد و 
به شکل وام سابق نباشد و به یک وام قرض الحسنه ای 
تبدیل شود و سود آن را دولت پرداخت کند. این یک 
میلیون تومان تقریباً روزهای اولیه ماه اردیبهشت در 

اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه همه تالش ما این است که بتوانیم ۴ یا 
5 روز قبل از اول ماه رمضان این یک میلیون تومان در 
حساب همه یارانه بگیران واریز شود، گفت: البته این 
کار چهارچوبی دارد که به مردم اطالع داده می شود. 
آنهایی که مایل هستند از این وام قرض الحسنه استفاده 

کنند، باید از طریق پیامک اعالم کنند.
روحانی تاکید کرد: پولی که به صورت وام در اردیبهشت 
ماه پرداخت می شــود،  از تیر ماه به تدریــج از یارانه 
آنها کسر خواهد شــد. یارانه اردیبهشت و خرداد آنها 
پرداخت می شود و از تیر ماه به بعد ماهانه یک مقدار 
کسر می شــود به خاطر آن یک میلیون وامی که به 

 صورت قرض الحسنه پرداخت شــده،  رقمی حدود 
۳5 هزار تومان است که برداشت می شود.

رییس جمهور ادامه داد: به ۳ میلیون نفر که در شرایط 
مضیقه اقتصادی زندگی می کنند یارانه ویژه ای برای ۴ 
ماه بین ۲00 هزار تا ۶00 هزار تومان که در ماه اسفند و 
فروردین پرداخت کردیم و در ماه اردیبهشت و خرداد 
هم پرداخت می کنیم که عــالوه بر این چهار پرداخت 
یک پرداخت ویژه در مــاه رمضان به این ۳ میلیون نفر 
اضافه پرداخت می کنیم.  وی تاکیــد کرد: ۴ میلیون 
خانوار بودند که از قبل اعالم کرده بودیم به آنها وام یک 
تا ۲ میلیون تومانی به صورت قرض الحسنه با سود چهار 
درصد پرداخت می شود که برنامه ریزی کردیم عالوه 
بر این یک میلیونی که بــه همه خانوارهای یارانه بگیر 
داده می شود، برای برخی از آن خانواده ها که مشخص 
می شــوند، مقداری اضافه بر آن یعنی بیــن 5/۱ تا ۲ 
میلیون پرداخت شود. روحانی با اشاره به حمایت دولت 
از ۱0 رسته شغلی بیشتر آسیب دیده با شیوع ویروس 
کرونا، تصریح کرد: با همکاری وزارتخانه های مربوطه 
تالش دولت این است که همه اقدامات در اردیبهشت 
ماه ۹۹ انجام و در اواخر اردیبهشت اعالم شود و مردم 
برای دریافت تسهیالت به بانک های عامل مراجعه کنند.

رییس جمهور با بیان اینکه امیدواریم تا پایان خرداد این 
تسهیالت به کسب و کارهایی که مشمول این بسته 
حمایتی می شوند، پرداخت شود، تاکید کرد: تسهیالت 
حمایتی از مشاغل فقط شامل کسب و کارهایی می شود 
که کارگران خود را تعدیل و اخراج نکرده باشند؛ اگر یک 
بنگاه کوچک و متوسط کارگری را اخراج کرده باشد 
شامل حال او نمی شود، اما مشاغلی که کارگران خود 
را با سختی در این شرایط حفظ کرده اند و حقوق آنها 

را پرداخت کرده  اند مشمول این تسهیالت می شوند.
روحانی تصریح کرد: محاسبه و معیار این تسهیالت بر 
این اساس اســت که مقداری برای سرمایه در گردش 
و بخشــی هم برای حفظ کارگران در مشاغل است و 
امیدواریم تا ۱5 اردیبهشت مشخصات کسب و کار اعالم 
شود تا بر اساس مقررات در اواخر اردیبهشت پرداخت 
شود. وی با بیان اینکه حدود ۴ میلیون تن کاالی اساسی 
در گمرکات کشور و روی کشتی ها وجود دارد، اظهار 
کرد:  با تالش های انجام شــده یک میلیون تن از این 
کاالها ترخیص شده است که در بازار تحول بزرگی را 
ایجاد می کند. همچنین سه میلیون تن کاالی باقیمانده 
هم تا هفته های آینده ترخیص می شود و در اختیار مردم 
قرار می گیرد و شرایط خوبی را در بازار کاالهای اساسی 
به وجود می آورد.  روحانی با اشاره به تصمیمات ستاد 
اقتصادی دولت افزود: برای تمــام کاالهای مورد نیاز 
کشور، هم ذخایر کاالها و هم خریداری مقدار اجناس 
و کاالی مورد نیاز و هم تجهیزات پزشکی و دارو تا پایان 
سال برنامه ریزی شده اســت؛ مردم نسبت به ذخایر 
کاالهای اساسی تا پایان سال نگران نباشند و این کاالها 

در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

گزارش تفریغ بودجه 97 از بی ثمری سیاست دالر 4200 تومانی می گوید

بالتکلیفی 1۵.3 درصدی ارز ۴2۰۰ تومانی
روحانی

وام  یک میلیون تومانی به وام قرض الحسنه  تبدیل می شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ به ۶ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۶ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶ 

میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۸۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۲۰ 
دالر و ۵۶ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۶۳۷ هزار و ۱۴۶ تومان است.
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کمبود شکر دوباره دامن کارخانجات را گرفت

آمارهــا نشــان می دهد 
میــزان بدهــی دولت و 
شــرکت های دولتــی به 
بانــک مرکــزی از حدود 
۴/۳۱ هزار میلیارد تومان 
در شروع دولت روحانی با رشد ۳ برابری به ۸/۹۵ 
هزار میلیارد تومان در ســال ۱۳۹۷ رسیده است. 
این در حالی است که با اعالم قرض الحسنه شدن 
وام یک میلیون تومانی قرار است دولت سود این وام 
را از جیب خود پرداخــت کند و میزان بدهی های 
فعلی افزایش خواهد یافت. شاید ۱2 درصد مبلغ 
کمی در میان این حجم از بدهی دولت باشد اما با 
توجه به کسری بودجه بسیاری که دولت در سال 
۹۹ خواهد داشت موجب افزایش شکاف بودجه ای 
در سال جاری می شود. در این رابطه رئیس جمهور 
گفت: با بر عهده گرفتن دولت بــرای بازپرداخت 
ســود ۱2 درصدی، وام یک میلیون تومانی یارانه 
بگیران، به صورت قرض الحســنه و قبــل از ماه 

مبارک رمضان پرداخت می شود.

عبدالناصرهمتــی، رئیس کل بانــک مرکزی نیز 
خبر داد: به  دنبــال اقدام اولیه بانــک مرکزی در 
جهت کمک بــه کاهش نــرخ وام یــک میلیون 
تومانــی بــه خانوارهای یارانــه بگیــر، از طریق 
آزادســازی بخشــی از ذخایر قانونی بانک ها نزد 

بانک مرکزی و تعدیل نرخ آن وام ها به ۱2درصد، 
روز گذشــته در جلسه ســتاد اقتصادی دولت، با 
قبول پرداخت مابــه التفاوت نــرخ ۱2درصد، با 
وام قرض الحســنه، توســط دولت، مقررشد وام 
 پرداختی به همه خانوارهای یارانه بگیر، به صورت 

قرض الحسنه و ۳۰ ماهه باشد. عبدالناصر همتی در 
صفحه کاربری اش در اینستاگرام نوشت: به دنبال 
اقدام اولیه بانک مرکزی در جهت کمک به کاهش 
نرخ وام یک میلیون تومانی بــه خانوارهای یارانه 
بگیر، از طریق آزادســازی بخشی از ذخایر قانونی 
بانک ها نزد بانک مرکزی و تعدیل نرخ آن وام ها به 
۱2درصد، امروز در جلســه ستاد اقتصادی دولت، 
با قبول پرداخت مابه التفاوت نــرخ ۱2درصد، با 
وام قرض الحســنه، توســط دولت، مقررشد وام 
پرداختی به همه خانوارهای یارانه بگیر، به صورت 
قرض الحســنه و ۳۰ ماهه باشــد. بدین ترتیب با 
انجام پروســه ثبت نام و اعالم درخواســت تمایل 
سرپرستان خانوار، مبنی بر اســتفاده از این وام، 
درپاسخ به پیامک ارسالی وزارت رفاه، انشاهلل تا روز 
قبل از شروع ماه مبارک رمضان، وام یک میلیون 
تومانی خانوارهای یارانــه بگیر از طریق بانک های 
عامل خود به حسابشــان واریزخواهد شــد. البته 
طبق اعالم قبلــی، وام قرض الحســنه ۴ میلیون 
خانوار کم درآمد، براســاس تعداد اعضای خانوار 
آنها، یک تــا دو میلیون تومان خواهــد بود.الزم 
 میدانم از همراهی خوب نظام بانکی در این اقدام

 مهم قدردانی کنم.

دولت پرداخت سود 12 درصدی وام پرداختی به خانوارها را تقبل كرد

افزایش شکاف بودجه ای در سال 99
كاهش تاب آوری اقتصاد ایران                                                                                                                                   بدهی دولت و شركت های دولتی به بانک مركزی 3 برابر شد

افزایش شکاف بودجه ای تورم زا خواهد شد
ایمان اسالمیان، کارشناس و تحلیلگر حوزه بانکی

یکی از بزرگترین و مهم ترین مولفه های تاب آوری اقتصاد، بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی است. در حال حاضر ژاپن با داشتن بیشترین بدهی دولتی به بانک مرکزی توانسته اقتصاد پایدار و مستحکمی را برای خود 
ایجاد کند. امروز اقتصاد ژاپن یکی از قدرتمندترین اقتصادهای دنیاست توانسته این موضوع را تحت کنترل قرار دهد. البته در ایران نیز این بدهی نسبت به دیگر کشورها پایین تر است و بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه این 
بدهی را به میزان ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها تعیین کرده است. اما مشکل اینجاست که امروز دولت در تراز دخل و خرج خود دچار مشکل و شلختگی شده و همین امر موجب کاهش تاب آوری اقتصاد ایران شده است. 

بنابراین دولت باید در چگونگی دخل و خرج خود تجدیدنظر کند تا پایه های اقتصادی کشور بیشتر از این دچار تزلزل نشود. 
اما در رابطه با مبالغ و وام هایی که دولت می خواهد به اصناف و خانوارها پرداخت کند و ربط آن به بدهی ها و مشکالت بانکی باید اشاهر شود که اصل این اقدام نمی تواند بر اقتصاد کشور تاثیر زیادی بگذارد اما نگرانی از جایی آغاز شده 
که دولت اعالم می کند پرداخت سود ۱2 درصد این وام را بر عهده گرفته و وام را به صورت قرض الحسنه پرداخت خواهد کرد. دولت با این اقدام می خواهد با آزادسازی منابع و سپرده های قانونی بانک ها این وام را پرداخت کند و فعال تا 

به اینجای کار مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد. یعنی برداشت از سپرده قانونی بانک ها اقدامی معمول در تمام دنیا است و ایراد زیادی بر آن وارد نیست. 
اما تعهد دولت برای پرداخت سود ۱2 درصدی وام یک میلیون تومانی جای نگرانی دارد. با توجه به کسری بودجه بسیار زیاد کشور در سال ۹۹ این اقدام می تواند شکاف بودجه ای را در سال جاری افزایش دهد که این امر اثرات منفی 
بسیاری بر اقتصاد بیمار ایران خواهد گذاشت. دولت در این اقدام نمی خواهد بانک ها متضرر شوند و برای جبران آن تعهد کرده است که سود وام ها را پرداخت کند. با توجه به ابهامات تامین منابع درآمدی دولت در بودجه ۹۹ این اقدام 

با افزایش شکاف بودجه ای تورم زا خواهد شد. 

انتقال کسب و کارهای سنتی به فضای دیجیتال 
حمید ضیایی پرور، کارشناس ارتباطات

در این ایام شیوع کرونا رویکرد مردم به فضای مجازی و استفاده از خدمات اینترنتی افزایش پیدا کرد و این روند در حال ادامه است. با توجه به اینکه اکثر مشاغل اقدام به ارائه خدمات اینترنتی کرده اند و همچنین با توجه به فضای حاکم بر 
کشور برای خانه نشینی فرصت خوبی برای حمایت از کسب و کارهای آنالین ایجاد شده است تا به این ترتیب سهم اقتصاد دیجیتال در کشور افزایش پیدا کند. 

در رابطه با افزایش استقبال از کسب و کارهای آنالین در بحران کرونا دو موضوع مطرح است. کسب و کارهای آنالین آسیب دیده مانند تاکسی های اینترنتی و گرردشگری و کسب و کارهای آنالینی که به واسطه استقبال از آنها با رشد و 
سوددهی مواجه شده اند مانند پلتفرهای تماشای فیلم و کسب و کارهای آنالین تامین مواد غذایی. در حال حاضر آمازون به عنوان بزرگترین و شناخته شده ترین کسب و کار آنالین در جهان به دلیل افزایش مراجعه برای گرفتن خدمات 

اقدام به استخدام چند هزار نیروی جدید کرده است که در برخی از کسب و کارهای آنالین ایرانی نیز این تا حدودی صدق می کند. 
به هر ترتیب مدتهاست که اقتصاد ایران نیز به سممت دیجیتالی شدن حرکت کرده است. در اقتصاد دیجیتال نیز دو بخش مطرح است. بخش اول کسب و کارها و فعاالن اقتصادی و بخش دوم خریداران و مشتری ها. در بخش کسب و 
کارها و فعاالن اقتصادی نیاز به وجود پلتفرهایی است که بتوانند کسب و کارهای عادی و سنتی را به فضای دیجیتال منتقل کنند. در این گونه پلتفرها ضرر و خسارت در مواقع بحران نیز کمتر خواهد شد و مشاغل از طریق این پلتفرها قادر 
به ادامه فعالیت و خدمات رسانی می شوند.  فقدان پلتفرم های داخلی برای پوشش تمام کسب و کارهای موجود در کشور مشکلی اساسی برای تحقق اقتصاد دیجیتال است تا بتواند این پراکندگی را در قالب یک پلتفرم جمع آوری کند. 
فردایی که به نظر می آید بحران های بیشتری در انتظارمان خواهد بود تنها پلتفرم هایی از این دست اقتصاد را نجات خواهند داد. در بخش خریداران و مشتری ها نیز بحث فرهنگ سازی و ارتقا دانش مطرح است که در بسترهای موجود به 

دریافت خدمات بپردازند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

فعاالن کارگری با اشاره به تاخیر در ابالغ مصوبه دستمزد 
سال ۹۹ و تشکیل جلسات بازنگری مزد، امیدوارند که 
الحاقیه ای در بحث تغییر دستمزد کارگران در راه باشد.

در حالی که رسانه ها از احتمال بازنگری مصوبه دستمزد 
شورای عالی کار تا پایان فروردین ماه خبر می دهند، 
مقامات کارفرمایی می گویند امــکان بازنگری مزد تا 
پایان فروردین بعید است و این موضوع دستکم چند ماه 
زمان می برد. اواخر هفته گذشته شورای عالی کار مصوبه 
افزایش 2۱ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ را 
تصویب کرد؛ مصوبه ای جنجالی که البته از واکنشها و 
حاشیه ها دور نماند. این مصوبه پایه حقوق کارگران را 
از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ 
هزار تومان افزایش داد اما تالش نمایندگان کارگری را 
برای افزایش حداقل مزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان که مصوبه کمیســیون تلفیق در خصوص 
حقوق حداقل بگیران دولت بود، ناکام گذاشــت. این 
مساله باعث شد تا نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد 
را به دلیل آنچه "مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار"عنوان 
می کردند، امضا نکنند؛ آنها معتقد بودند مصوبه ای که 
با اتفاق نظر دولت و کارفرمایان و بدون جلب نظر آنها به 
تصویب رسیده منطبق با نرخ تورم موجود نیست و سبد 

معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نمی دهد.
در همین راستا برخی از کارشناسان و مقامات دولتی و 
خصوصی با استناد به افزایش مبلغ بن خواربار، کمک 
هزینه مسکن و ســنوات، میزان افزایش حداقل مزد 
کارگران را نه 2۱ درصد بلکه ۳۳ درصد عنوان و تاکید 
کردند که افزایش حقوق کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان اتفاق افتاده منتها بــه جای پایه مزد، روی 
سرجمع دریافتی کارگران یعنی حداقل مزد و مزایای 
جنبی آن اعمال شده اســت.اما مقامات کارگری نظر 
دیگری دارند و افزایش ۳۳ درصدی مزد را نمی پذیرند؛ 
به اعتقاد آنها بسیاری از کارگران حداقل بگیر، تنها پایه 
مزد را دریافت می کنند و ســنوات و حق اوالد به آنها 
پرداخت نمی شود در حالی که دو میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومانی که به آن اشاره می شود، در مورد کارگران متاهلی 
است که با احتساب حق اوالد دو فرزند و سنوات کارگری 

دریافت می کنند.
با این حــال برخی از نماینــدگان کارفرمایی و بخش 
خصوصی به مصوبه دستمزد شورای عالی کار واکنش 
نشــان داده و آن را به دلیل شــرایط موجود به صالح 
بنگاههای اقتصادی و نیــروی کار نمی دانند اما تاکید 

نمایندگان کارگری این است که دستمزد در کنار امنیت 
شغلی جزو مطالبات و دغدغه های اساسی کارگران است 
و تصویب افزایش 2۱ درصدی حداقل مزد، نه تنها هزینه 
های زندگی کارگران را جبران نمی کند بلکه شکاف بین 
حداقل مزد و حداقل معیشــت کارگران را هم کاهش 
نمی دهد.بسیاری از فعاالن حوزه کار می گویند حتی 
اگر افزایش ۳۳ درصدی مزد کارگران را هم بپذیریم باز 
هم این درصد در برابر هزینه چهار میلیون و ۹۴۰ هزار 
تومانی سبد معیشت کارگران که سال گذشته از سوی 

کمیته دستمزد تعیین شد، پاسخگو نیست.
به گفته آنها با وجود آنکه رقم هزینه معیشت خانوارهای 
کارگری در سال ۹۷ در حدود سه میلیون و ۷۵۰ هزار 
تومان بود اما شورای عالی کار پایه حقوق کارگران در 
ســال ۹۸ را فارغ از افزایش مزایای جانبی مزد، ۳۶.۵ 
درصد تعیین کرد در حالی که امسال با توجه به نرخ تورم 
و افزایش هزینه معیشت کارگران به چهار میلیون و ۹۴۰ 

هزار تومان، درصد افزایش مزد 2۱ درصد شد.
پیش از این برخی کارشناســان اقتصادی اعالم کرده 
بودند که افزایش حداقل حقوق کارگران تا دو میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان به دلیل جهش مزدی و آثار تورمی 
که می تواند در سطح کشور و بازار اشتغال داشته باشد 
روی پایه مزد صورت نمی گیرد؛ همچنان که مقامات 
کارفرمایی اعالم می کنند پیشنهاد گروه کارگری در 
راستای سیاست دولت در ســال ۹۹ مبنی بر کاهش 
تورم پذیرفته نشد و بنگاهها و فضای کسب و کار کشور 
نیز آمادگی اجرای چنین افزایشی را نداشتند.درنهایت 
مصوبه دستمزد شــورای عالی کار به دلیل عدم اقناع 
جامعه کارگری، مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از گروهها 
و شخصیتها واقع شــد تا جایی که نمایندگان مجلس 
نیز اصالح و بازنگری آن را خواســتار شــدند؛ مطالبه 
جامعه کارگری و درخواســتها بــرای بازبینی مصوبه 
دستمزد، وزارت کار را برآن داشت تا جلساتی را با حضور 
نمایندگان کارفرمایی و کارگری تشکیل دهد؛ جلساتی 

که کماکان در حال برگزاری است.
اگر چه تاخیر در ابالغ مصوبه دســتمزد سال ۱۳۹۹ و 
برگزاری نشستهایی در وزارت کار، گمانه زنی ها برای 
بازنگری و ایجاد تغییر در دستمزد کارگران را تقویت 
کرده اما چگونگی تغییر ارقام بسته مزد و اینکه کدام 
یک از آیتم های جانبی مزد افزایش یافته یا از روی کدام 
یک از آیتم ها کاســته و بر پایه مزد افزوده شود، هنوز 

مشخص نیست.

دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکویت، شیرینی و 
شکالت از کمبود شکر برای کارخانجات تولیدی خبر 
داد و گفت: در حال حاضر قیمت شکر دولتی همان 
۴2۵۰ تومان است، اما در بازار آزاد با ۷۰۰۰ تومان 
هم نمی توان شــکر تهیه کرد، چرا که اصال در بازار 
شکر نیست.جمشید مغازه ای اظهار کرد: کارخانجات 
شیرینی و شکالت برای تامین شکر با مشکل مواجه 
هستند که در این زمینه از دولت هم تقاضا کردند، 
اما تاکنون جوابی نگرفتند.وی با اشــاره به افزایش 
مصرف شیرینی و شــکالت در ماه رمضان، تصریح 
کرد: در شرایط شیوع ویروس کرونا که اقبال مردم به 
قنادی ها کمتر شده مصرف شیرینی و شکالت بسته 

بندی در ماه رمضان بیشتر هم خواهد بود.
به گفته دبیــر انجمن صنفی صنایع بیســکویت، 
شیرینی و شکالت در حال حاضر قیمت شکر دولتی 
همان ۴2۵۰ تومان است، اما در بازار آزاد با ۷۰۰۰ 
تومان هم نمی توان شکر تهیه کرد، چراکه اصال در 
بازار شکر نیســت.مغازه ای با بیان اینکه طبق گفته 
دولت شکر باید از طریق سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت استان ها توزیع شود، تصریح کرد: اما این 

ســازمان ها یا قطره چکانی عرضه می کنند یا اصال 
شــکری عرضه نمی کنند.وی با بیان اینکه تحقق 
جهش تولید بستگی به تامین مواد اولیه دارد، گفت: 
آرد، روغن و شکر سه ماده اولیه اصلی کارخانجات 
شیرینی شکالت است و با کمبود یکی از آن ها هم 
تولید دچار مشکل می شود. البته در زمینه سایر مواد 
اولیه جانبی هم به دلیل تحریم ها همیشه مشکالتی 

وجود داشته و دارد.
اواخر ســال ۱۳۹۷ به یکباره بازار بــا افزایش نرخ 
شــکر روبه رو شــد و قیمت این محصول در سطح 
سوپرمارکت ها و خرده فروشی های سطح محالت به 
حدود کیلویی ۱۰ هزار تومان رسید که این مسئله 
برای تولیدکنندگانی که از شکر استفاده می کردند 
نیز مشکالتی ایجاد کرد. پس از آن مسؤوالن مربوطه 
از انجام اقداماتی بــرای تأمین نیاز بــازار از طریق 
تولید داخل و واردات خبر دادند کــه از جمله آنها 
عرضه شــکر با نرخ تنظیم بــازاری ۳۵۰۰ تومانی 
بود که مجموعه این اقدامات باعث آرام شــدن بازار 
 شــکر و تعدیل قیمت ها در خرداد ماه سال گذشته 

در سطح بازار شد.

دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایــی از زیان 
۳۰۰۰ میلیارد تومانی ایرالین ها به دلیل شیوع 
کرونا و مشکل حاد برای پرداخت حقوق پرسنل 
ایرالین هــای داخلی خبر داد.مقصود اســعدی 
سامانی در پاسخ به این پرســش که با توجه به 
اظهارات وزیر راه و شهرسازی سهم شرکت های 
هواپیمایی از ۸۰۰۰ میلیارد تومانی که قرار است 
به شرکت های حمل ونقل به دلیل اثرات ناشی از 
کرونا ویروس پرداخت شــود، چه میزانی است، 
اظهار کرد: هنوز ســهم ایرالین هــا از این رقم 

مشخص نیست.
وی با بیان این که شرکت های هواپیمایی تا ۱۵ 
فروردین ماه حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومانی از شیوع 
کرونا زیان دیده اند از مکاتبه با معاون استان ها و 
تشــکل های اتاق بازرگانی ایران برای حمایت از 
شــرکت های هواپیمایی خبر داد و گفت:  یکی 
از خواســته های ما عدم پیگیری وصول عوارض 
شهرداری بلیت هواپیما و اعمال معافیت موقت 
و عدم اخذ مطالبات شرکت فرودگاه ها تا اطالع 

ثانوی است.
وی با بیان این که عــدم پیگیری مطالبات قبلی 
شــرکت های هواپیمایی بابت خرید ســوخت و 
تحویل ســوخت به صورت اعتباری یکی دیگر 
از خواسته های شــرکت های هواپیمایی است، 
تصریح کرد:  اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان وام 
با حداقل بهره و اقســاط بلند مدت  و معافیت از 

پرداخت هرینه پارکینگ به شرکت فرودگاه ها از 
دیگر خواسته های ایرالین ها در وضعیت نامناسب 
کنونی کسب و کار اســت. در بخشی از نامه دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی به مظفر علیخانی 
معاون استان ها و تشکیل های اتاق بازرگانی ایران 

آمده است؛
»بازگشــت به نامه شــماره ۱۴/۵۶/ص مورخ 
۱۷/۰۱/۱۳۹۹ به اســتخضار می رســاند شیوه 
ویروس کرونا و ممنوعیت یــا محدودیت پرواز 
شــرکت های هواپیمایــی به مقاصــد مختلف 
پرواز خــارج از کشــور و انصراف بســیاری از 
مســافران پروازهای داخلی به دلیل توصیه های 
مسئولین وزارت بهداشت مبنی بر لغو سفرهای 
بین شــهری، موجب لغو بســیاری از پروازهای 
خارجی و داخلی شــرکت های هواپیمایی شده  
و این شرکت ها که با برنامه ریزی گشترده برای 
تعطیالت نوروزی و بســتن قراردادهای متعدد 
به  دنبال جبران زیان ناشــی از پروازهای فصل 
پاییز و زمســتان )Low Season( بودند. به 
یکباره با بحران ویروس کرونا و زیان شدید ناشی 
از لغو و ابطال پروازهای داخلی و خارجی و انجام 
پروازهای با لود بســیار پایین مواجه شده اند و با 
عدم امکان پیش بینی خاتمــه بخران به وجود 
آمده شرکت ها را حتی در تامین حقوق پرسنل 
و مخارج پایان سال دچار مشــکل بسیار حاده 

نموده است.«

شیوع بیماری کرونا موجب 
شد تا تمام نگاه ها به سمت 
کســب و کارهای آنالین و 
مشاغل اینترنتی جلب شود 
و تمــام اظهارنظرها بر این 
است که اقتصاد دیجیتال می تواند در مواقع بحرانی 
و به عنوان مثال در خانه نشینی به دلیل شیوع کرونا 
خدمات بسیاری را به مردم ارائه کند. ظرفیت بسیار 
زیادی در این بخش وجود دارد که شــاید اگر بتوان از 
تمامی آن بهره برداری کرد اقتصاد دیجیتال در کشور 

به سرعت نهادینه خواهد شد. در بحران کرونا اقتصاد 
دیجیتال ایران هم سود برد و هم ضرر کرد. بسیاری از 
کسب و کارهای آنالین مانند دیجی کاال و اسنپ فود به 
دلیل تامین نیازهای روزمره مردم سود کردند و برخی 
دیگر مانند آژانس های فروش آنالین بلیط و کســب 
و کارهای گردشــگری ضرر و زیان های میلیاردی را 
متقبل شده اند. به هر ترتیب مشکالت اقتصاد دیجیتال 
در ایران بسیار است و برخی بر این اعتقادند که شبکه 
حمل و نقل و لجستیک در بحران کرونا نتوانست خود را 
در برابر این حجم از افزایش سفارشات آنالین باال بکشد. 
اما امروز اقتصاد دیجیتال تنها ۵ درصد از سهم اقتصاد 
کشــور را به خود اختصاص داده که برای همین پنج 
درصد نیز تالش های بسیاری شده و موانع دشواری 

از سر راه صاحبان مشاغل اینترنتی و آنالین برداشته 
شده است. 

اگر بپذیریم که در عصر دیجیتال زندگی می کنیم و 
قدرت و ثروت کشورها و ملت ها امروزه توسط اقتصاد 
دیجیتال تعیین می شود، آنگاه سهم دیجیتال از تولید 
ناخالص داخلی )جی دی پی( کشورها اهمیت باالیی 
پیدا می کند. مکنزی در سال 2۰۱۶، گزارشی تحت 
عنوان »خاورمیانه دیجیتال« منتشر کرده که نکات 
قابل توجهی در آن وجود دارد. در این گزارش اشــاره 
شده که سهم دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایالت 
متحده آمریکا ۸ درصد، متوســط اروپا ۶.2 درصد و 
متوسط خاورمیانه ۴.۱ درصد است. تعداد یونیکورن ها 
)اســتارتاپ هایی که ارزش آن ها از یک میلیارد دالر 

بیشتر شده اســت( در ایاالت متحده ۱۰۶ مورد، در 
منطقه اروپا 2۰ مــورد و در خاورمیانــه تنها ۱ مورد 
می باشد. این آمارها نشان دهنده عقب ماندن منطقه ما 

از آمریکا و اروپا در بحث دیجیتال است.
در خاورمیانه، بحرین با ۸ درصد سهم دیجیتال از تولید 
ناخالص داخلی، بهترین وضعیت را دارد و بعد از آن به 
ترتیب کویت )۵.۱ درصد(، مصر )۴.۶ درصد(، امارات 
متحده عربی )۴.۳ درصد( و عربستان سعودی )۳.۸ 
درصد( قرارگرفته اند. در گزارش مکنزی نامی از ایران 
برده نشده است. جهت اطالع، سهم فناوری اطالعات 
و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی کشورمان در سال 
۱۳۹۵ در حدود 2.۷ درصد بوده است و قرار است این 

سهم تا سال ۱۴۰۰ به ۴ درصد برسد. 

كركره آنالین ها در روزهای قرنطینه و تعطیلی باال  بود

اقتصاد دیجیتال منجی کسب و کارهای سنتی
امید به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد در پساكرونا

گروه اقتصادی
News kasbokar@gmail.com

احتمال تغییر دستمزد کارگران با افزایش حق مسکن

كاال به اندازه كافی وجود دارد

زیان 3 هزار میلیارد تومانی ایرالین ها از کرونا
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فیلتر 29 وبسایت جاعل نماد اعتماد الکترونیکی پس 
از طی مراحل قانونی 

مرکز توســعه تجارت الکترونیکی در راســتای حفاظت از اعتبار کسب  و 
کارهای دارای نماد اعتمــاد الکترونیکی و پیشــگیری از تضییع حقوق 
خریداران و مصرف  کنندگان، عزم جــدی در مقابله با هرگونه جعل نماد 
اعتماد الکترونیکی دارد. به گزارش کســب و کار، در این رابطه، در مرحله 
اول طی ماه  های گذشته ۱۹۱ وب  سایت با لوگوی نماد مجعول، از طریق 
پایشــگر سیســتمی و هوشــمند و گزارش  های مردمی و دستگاه  های 
نظارتی شناسایی شدند و اخطارهای الزم ابالغ و مهلت  های زمانی جهت 
رفع مشــکل لحاظ گردید که نهایتا،ً صرفاً با مواردی کــه اقدام مقتضی 
در اصالح یا حذف لوگوی مجعــول را به  عمل نیاوردنــد برخورد قانونی 
 شــد و در مجموع ۲۹ وب  ســایت جاعل نماد پس از طی مراحل قانونی

 فیلتر شدند.
با توجه به اهمیت موضوع در تقویت اعتماد به فضای تجارت الکترونیکی 
که خود از زیرســاخت  های توســعه تجارت الکترونیکی است، این مرکز 
در نظــر دارد در مرحله دوم، طبــق قوانین موضوعه )مــاده ۵۲۵ قانون 
مجازات اســالمی( عالوه بر فیلتر کردن دامنه  هایی کــه اقدام به جعل 
نماد اعتماد نموده  اند، نسبت به تنظیم شــکایت کیفری از جاعلین نماد 
تا صدور رأی نهایی اقدام کند. با هدف پیشــگیری از جعل نماد و تحقق 
بازدارندگی مجازات قانونی تعیین  شــده، در صورت مشــاهده هر یک از 
مصادیق جعل، بالفاصله و بدون لحاظ مهلت زمانی، در خصوص اشخاص 
 جاعل )اعم از حقیقی و حقوقــی( و دامنه آنان اقدامــات قانونی به عمل 

خواهد آمد.
لذا مالکان دامنه و کســب   وکارهای اینترنتی به مدت یک هفته از تاریخ 
انتشار این اطالعیه فرصت دارند نسبت به حذف یا اصالح هرگونه مصادیق 
جعل اینماد )طبق فهرست ذیل( اقدام نمایند، و پس از اتمام مهلت مذکور، 
در صورت مشاهده هر یک از مصادیق جعل، بالفاصله برخورد قانونی صورت 

خواهد گرفت.

مصادیق جعل نماد اعتماد الکترونیکی:
۱- استفاده از تصویر نماد اعتماد الکترونیکی، بدون اقدام به ثبت نام و کسب 

مجوز در سامانه اینماد
۲- تغییر ستاره های نماد اعتماد الکترونیکی )به طور مثال از تک ستاره 

به دو ستاره(
۳- حذف عالمت »منقضی شده« از روی نماد اعتماد الکترونیکی

۴- حذف عالمت »در انتظار پروانه کسب« از روی نماد اعتماد الکترونیکی
۵- جعل پروفایل نماد و یا درج لینک پروفایل جعلی روی لوگوی نماد

استقبال غیرمنتظره از مسابقه قرنطینه گالری گلستان

مدیر گالری گلســتان در ایام قرنطینه خانگی که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا صورت گرفته، یک مسابقه نقاشی برای کودکان زیر ۱۰ سال با عنوان 
"قرنطینه" طراحی کرده که این روزها حسابی سرش را شلوغ کرده است. 
خانم گلستان درباره دلیل انتخاب گروه سنی زیر ۱۰ سال به مریم درویش 
گفت: فکر می کردم این گروه سنی باید تخیل خیلی قوی داشته باشند و 
بتوانند کارهای جالبی را ارائه کنند، بنابرایــن تصمیم گرفتم برای اولین 
بار با بچه های کوچک کار کنم. گلستان با اشاره به استقبال خیلی خوبی 
که از این فراخوان صورت گرفته است گفت: برایم بسیار عجیب بود که با 
این استقبال مواجه شدم و اصال فکر نمی کردم این موضوع تا این حد برای 
کودکان و خانواده ها جذاب شود. با توجه به اینکه همه کار را به تنهایی و در 
قرنطینه انجام می دهم بار خیلی سنگینی بر دوشم گذاشته شد، اما تجربه 
بسیار زیبا و لذت بخشی است که از آن بســیار راضی هستم. او با اشاره به 
تعداد آثار رســیده گفت: در دو روز اول ۲۲۰ ایمیل به دستم رسید و تا به 
حال ۴۴۰ ایمیل دریافت کرده ام که از بین آنها ۱۸۰ کار را در مرحله نخست 
انتخاب کرده ام. قصد دارم تا آخریــن روز فراخوان کارهایی را که به نظرم 
مناسب هستند انتخاب کنم و پس  از آن ســه داور را دعوت می کنم تا در 
انتخاب نهایی همراهم باشند. او درباره انتخاب داوران گفت: در حال حاضر 
گزینه خاصی مشخص نشده اســت اما قصد دارم از میان نقاشان معروف 
کسانی را انتخاب کنم که با کار بچه ها نیز آشنایی داشته باشند و بتوانند 
انتخاب خوبی انجام دهند. گلســتان درباره نحوه نمایش آثار گفت: آثار 
برگزیده را در سایت گالری گلستان قرار می دهم و افراد برنده نیز همان جا 
معرفی می شوند. البته شاید در اینستاگرام گالری هم تعدادی از کارها را 
نمایش دهیم. در چند روز گذشته هم چند اثر را در اینستاگرام گذاشتم تا 
مردم بتوانند با فضای این مسابقه آشنا شوند و استقبال خیلی خوبی هم از 
آنها شد. گفتنی است عالقه مندان می توانند آثار خود را تا بیستم اردیبهشت 
 info@golestangallery.com به ایمیل گالری گلستان به نشانی
ارسال کنند. گالری گلستان به ســه برگزیده این مسابقه جایزه نقدی به 
ترتیب ســه میلیون تومان، دو میلیون تومان و یک میلیــون تومان اهدا 

خواهد کرد

اخبار

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی با اشاره به اینکه هم اکنون 
۱۵۰ هزار نفر در حوزه کسب وکارهای اینترنتی فعالیت می کنند، گفت: 
بحث اصالح قوانین تجارت الکترونیک و تقویت بسترهای آنالین یکی از 

اولویت های اصلی این اتحادیه در سال جدید است.
به گزارش ایسکانیوز، رضا الفت نسب درباره وضعیت کسب وکارهای اینترنتی 
در شــرایط بحران شــیوع ویروس کرونا اظهار کرد: اکثر کسب وکارهای 
اینترنتی با شیوع بیماری کووید ۱۹ دچار مشکالتی شدند تا جایی که این 
شرکت ها به دلیل عدم فعالیت برخی شرکت های تولید و اصناف نتوانستند 
کاالهای مورد نیاز خودشان را تامین کنند. از سوی دیگر مردم تمام فکر و 
ذکرشان این است که این شرایط را پشت سربگذارند و تقریبا خرید اینترنتی 
برای افراد در اولویت پایین قرار گرفته است و بیشتر به فکر معیشت و تهیه 

اقالم بهداشتی هستند. اقتصاد کوچک تر شده و نهایتا مردم نگران این هستند 
که مبادا بیکار شوند. وی تصریح کرد: دولت برای حمایت از این کسب وکارها 
قرار است بسته هایی را در نظر بگیرد. همچنین وزارت ارتباطات برای برخی 
از صنوف از جمله گردشگری امکاناتی فراهم کرده است. در همین راستا 
حدود ۲ میلیارد تومان اعتبار برای این شرکت ها در نظر گرفته تا از طریق 
وام به آنها ارائه شود. الفت نســب افزود: همچنین اتحادیه کسب وکارهای 
اینترنتی مشکالت این قشر را در اتاق اصناف مطرح کرده است تا مهلتی برای 
بازپرداخت حق بیمه و معافیت مالیاتی در نظر بگیرند. این موضوع در حال 
پیگیری است و هنوز پاسخ رسمی و قطعی داده نشده است. وی تأکید کرد: 
دولت هر نوع حمایتی برای اصناف در نظر بگیرد به طور یقین مشمول کسب 
وکارهای مجازی و اینترنتی نیز خواهد شد. عضو هیات مدیره اتحادیه کسب 

وکارهای اینترنتی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰ هزار کسب و کار اینترنتی 
به صورت رسمی در کشور فعالیت می کنند، اظهار کرد: در این عرصه تقریبا 
۱۵۰ هزار نفر شاغل هستند.الفت نسب در باره شعار سال تحت عنوان جهش 
تولید گفت: دولت و حاکمیت باید جهشی را در خود ایجاد کرده تا سریع تر 
خودش را از حوزه مربوط به کسب وکارها و بخش خصوصی کنار بکشد در 
این صورت در این بخش جهش ایجاد خواهد شد. هم اکنون ۱6 نهاد به حوزه 
کسب وکارهای آنالین ورود کرده اند و هرکدام دستورالعمل و آیین نامه های 
متعددی را تدوین می کنند، این خود مانعی برای کسب وکارها ایجاد می کند 
و االن این کسب وکارها نگران این هستند که پس از کرونا با مشکل مواجه 
شوند؛ زیرا بسیاری از اذهان مردم به این سمت رفته که اقتصاد دیجیتال 

می تواند به این بخش کمک کند.

اشتغال زایی 150  هزار نفر در حوزه کسب وکارهای اینترنتی
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شــهردار اصفهان برای حل مشکالت رانندگان 
حمل و نقــل عمومی به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا، بــه معــاون اول رئیس جمهــور، نامه 
 نوشــت و خواســتار کمک دولت در این زمینه 

شد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری 
اصفهان، با توجه به اینکه یکی از اقشــار آسیب 
دیده از شــیوع ویروس کرونا، رانندگان حوزه 
حمل و نقل عمومی بوده اند، شهردار اصفهان طی 
نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 

جمهور، خواستار کمک به حل مشکالت این قشر 
شــد. قدرت اهلل نوروزی در متن این نامه خطاب 
به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 

آورده است:
»با عنایت به تأکید ریاست جمهور مبنی بر لزوم 
حمایت از اقشار آســیب دیده ناشی از شیوع 
ویروس کرونا و پرداخت بیمه بیکاری به مشمولین 
تعریف شده در مصوبات دولت، به استحضار می 
رساند یکی از صنوفی که بیشترین آسیب را در 
این بحران دیده اند، رانندگان فعال در حمل و نقل 

عمومی شهری بوده که در قالب بیمه رانندگان از 
خدمات تأمین اجتماعی برخوردار هســتند، اما 
در مراجعه این افراد به ســامانه تأمین اجتماعی 
جهت ثبت درخواســت دریافت بیمه بیکاری با 
پیغامی مواجه می شــوند که به علت پرداخت 
۲۷ درصد سهم بیمه و نداشتن کارفرما پرداخت 
بیمه بیکاری برای آنها امکانپذیر نیســت، که 
این موضوع ســبب اعتراض رانندگان به دلیل 
 مشکالت مالی ناشی از محدودیت فعالیت آنها 

شده است.

با توجه به شرایط حســاس کنونی و نظر مساعد 
دولت محترم در حمایت همه جانبه از مشــاغل 
آسیب دیده خواهشمند است دستور فرمائید، به 
منظور همکاری و همراهی هرچه بیشتر رانندگان 
در این ایام و در راســتای قطــع زنجیره انتقال 
این ویروس و کاهش فعالیت نــاوگان عمومی، 
تمامی راننــدگان فعال در حــوزه حمل و نقل 
عمومی شــهری بتوانند در مدت زمان مشخص 
 از بیمه بیکاری با کمک های جایگزین مشابه آن

 برخوردار شوند.«

شهردار اصفهان برای حل مشکالت رانندگان حمل و نقل عمومی به جهانگیری نامه نوشت

مسیر اکران اینترنتی هندسه توزیع سینما را به نفع مردم تغییر می دهد
 محمد ذوقی، مدیر روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اتفاقاتی که دامان سینمای کشور را گرفته است، گفت: با شرایطی که پیش آمد اواخر اسفند ماه 
بود که سینماها با ۲-۳ هفته تعطیلی مواجه شدند. بعد از آن به این فکر افتادیم که باید چه کنیم و وظیفه و رسالت سازمان اوج و هنرمند در ایامی که دنیا دچار کرونا است و ظاهراً چند ماه 

ادامه پیدا می کند، چیست. با گفتگو، مشورت های مختلف و برخی مصداق ها و نمونه ها حتی در کشورهای دیگر، به این نتیجه رسیدیم که نقشه راه اکران اینترنتی قبل از اکران سینماها می 
تواند روشی باشد که برکات مختلفی دارد. یکی از آن، این است که در ایام کرونا سرگرمی و آسایش را برای مردم فراهم می کند که می توانند راحت تر این دوران را در منزل سپری کنند.

دولت عزم خــود را برای 
عرضه ســهام شرکت های 
دولتی جزم کرده؛ به طوری 
که این موضــوع از ابتدای 
ســال جدید تاکنون دوبار 
مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفته و قرار اســت 
اولین فراخوان برای واگذاری در نیمه اردیبهشت 
صورت گیرد که کارشناســان معتقدنــد این امر، 
جریــان نقدینگی دولت را حــل می کند اما هدف 
نهایی که کاهش تصدی گری دولت است را به دنبال 
ندارد. از طرفی پس از اعالم زمان عرضه اولیه شستا 
خیلی از فعاالن بازار سهام ابراز نگرانی کردند که با 
این اتفاق احتماال روزهای سه شــنبه و چهارشنبه 
شــاخص بازار سهام منفی شــود و صف های قابل 
توجه فروش ســهام برای تامین مالی خرید نماد 

شستا شکل بگیرد.
شــکل گیری تقاضای قدرتمند در نماد »تاپیکو« 
به عنوان بزرگ ترین زیرمجموعه بورسی »شستا« 

همزمــان ارزش روز دارایی های ســرمایه گذاری 
تامین اجتماعــی را باال خواهد بــرد. بدین ترتیب 

بازار ســهام در روز چهارشــنبه کمی متفاوت از 
روزهای عــادی خــود خواهد بود و ســهامداران 
 احتمــاال چهره دیگــری از ایــن بازار را شــاهد 

خواهند بود.

چرا عرضه اولیه شستا مهم است؟
شســتا به دلیل پرتفوی عظیمی که از شرکت های 
متنوع دارد، یک رکن اقتصادی کشور است و عرضه 
این سهام اتفاق بزرگی را رقم خواهد زد. عضو انجمن 
توسعه سرمایه گذاری حرفه ای می گوید: پذیرش 
و در ادامه عرضه ســهام شســتا از چند نظر دارای 
اهمیت است؛ نخست تحقق وعده رئیس جمهوری 
در رقابت های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
مبنی بر واگــذاری تصدی گری دولتی اســت. در 
همین حال با عرضه اولیه شستا راه شفاف سازی و 
نظارت عمومی بر این مهم ترین دارایی شــاغالن و 

بازنشستگان کشور باز می شود.
»کسب و کار« در گفتگو با دو کارشناس، معایب و 

مزایایی این واگذاری ها را بررسی می کند. 

كارشناسان معتقدند واگذاری ها  برای  جبران كسری  منابع مالی است نه خصوصی  سازی

دولت  در سنگر  بازار  سرمایه
دلبستگی دولت به مدیریت پس از واگذاری ها

خصوصی سازی یا تامین منابع مالی؟
عباس علوی راد، اقتصاددان 

اگر بخواهیم از زاویه مثبت به عرضه سهام شستا در بورس نگاه کنیم، این مساله مطرح می شود که این عرضه، عرضه اولیه محسوب می شود و عرضه اولیه چون می تواند به بازار سرمایه عمق بدهد و در واقع باعث شود که گستردگی بازار 
سرمایه در ایران افزایش پیدا کند، نکته مثبتی است؛ ولی این نکته را باید در نظر بگیریم که عرضه اولیه نهایتا باید بتواند در جنبه فاینانس یا تامین مالی برای بنگاه ها و تولید موثر واقع شود؛ یعنی این اتفاق زمانی تکمیل می شود که بتواند 
این عرضه اولیه و جذب نقدینگی به سمت تامین مالی برای تولید و جنبه های بانک محوری ایران کانالیزه شود که خود رئیس کل بانک مرکزی اخیرا گفته اند که ۹۱ درصد تامین مالی کل اقتصاد ایران از طرف بانک ها صورت می گیرد و 

در خوشبینانه ترین حالت ۹ درصد سهم بازار سرمایه است.
 نکته مثبت دیگری که این اتفاق می تواند با خود به همراه داشته باشد، این است که همان بخش از سهام شرکت هایی که عرضه می شود تا حدودی شفافیت عملکرد سالیانه به خصوص عملکردهای مالی این شرکت ها مانیتورینگ دقیق 

تری شود و این مساله کمک می کند به عنصر شفافیت در اقتصاد ایران که ما به آن نیاز داریم؛ اما نگرانی هایی هم وجود دارد که این نگرانی ها قاعدتا مطرح شده است. 
 از چند زاویه این موضوع قابل طرح است. نخستین مساله این اســت که باید ابتدا باید ببینیم که دولت در پی چه می گردد. اگر بخواهیم بهترین هدفی که می تواند مد نظر قرار بگیرد را در نظر بگیریم، این است که دولت دارد فرایند 
خصوصی سازی، واگذاری ها، کوچک کردن دولت یا اینکه ارتقای مشارکت های مردمی یا مردمی کردن اقتصاد را دنبال می کند. این متعالی ترین هدفی است که می توان از آن مدنظر قرار داد؛ اما واقعیت قضیه این است که همان طور که 
الیحه بودجه سال ۹۹ نشان می دهد، چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی دولت قرار است از محل این واگذاری ها و چیزی که دولتی ها به آن مولدسازی می گویند، اتفاق بیفتد و بسیار روشن است که این رقم، رقم قابل 
مالحظه ای است روی مجموع منابع بودجه عمومی دولت. بنابراین به نظر می رسد هدف اصلی دولت در وهله اول، تامین منابع مالی ای است که به واسطه کاهش قیمت نفت و مشکالت باقی مانده فروش و صادرات نفت بر اثر تحریم ها و چشم 
انداز مثبتی که برای وصول درآمدهای مالیاتی به ویژه پس از بحران کرونا ویروس ایجاد کرده وجود ندارد. بنابراین یکی از گزینه های بسیار جدی و دم دست و دست به نقد دولت که اتفاقا بستر قانونی آن نیز فراهم است این واگذاری هاست. 
پس خط اولی که دولت دنبال می کند بحث منابع درآمدی است که در بودجه عمومی دیده و به شدت به آن نیاز دارد. تا اینجای قضیه هیچ اشکالی وجود ندارد؛ اما مساله این است که اگر قرار است این اتفاق بیفتد چقدر واقعا به خصوصی سازی 
واقعی و مشارکت دادن بخش خصوصی کمک می کند. متخصصان بازار بورس تحلیل های متنوعی کرده اند؛ اما جان کالم این است که در این سطح واگذاری، عمال سیطره دستگاه های دولتی و مدیریت دولتی را روی این شرکت ها باقی 
خواهد گذاشت و بخش خصوصی و خریداران و سهامداران جدید عمال امکان ورود به الیه های مدیریتی این بخش از شرکت ها که سهام آنها واگذار می شود را نخواهند داشت و آن قصه تکراری آزاردهنده خصولتی ها مهم ترین دغدغه و بیمی 
است که ما نگران آن هستیم که به اسم خصوصی سازی و برای تامین منابع مالی دولت عمال هیچ کمکی به خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی آن هم در سالی که »جهش تولید« نام گذاری شده با این سبک واگذاری وجود ندارد.

نکته دومی که مطرح است، این نگرانی است که چرا دولت آقای روحانی درست در سال منتهی به پایان دوران هشت ساله خود، دست به چنین اقدامی زدند؟ بنابراین اگر هدف دولت بحث های کارکردی در اقتصاد باشد و بخواهد برای آیندگان 
منافع اقتصادی و رفاه ایجاد کند، چه بهتر بود که این فرایند را در حداقل ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری یا همزمان با سال اول برجام که به نوعی اقتصاد ایران تا حدودی از تحریم ها رهایی شده بود، آن موقع این فعالیت ها را انجام می داد که 
شاید ما هم اکنون منافع آن را می دیدیم. بنابراین دومین نگرانی که وجود دارد این است که دولت برای رفع و رجوع باقی مانده کارهای ناتمامی که عمدتا هم نگاه به آینده ندارد و مسائل سیاسی در آنها دخالت دارد نیاز به منابع مالی دارد و به 
همین دلیل بخشی از واگذاری ها را انجام می دهد تا منابع مالی مدیریت آخرین سال حکمرانی خود را که قطعا اثرات بلندمدتی بر اقتصاد ندارد، دیکته کند و این به شخصه برای من نگران کننده است که دولت درآمدهایی که از این محل کسب 
می کند با وجود اینکه هیچ کمکی به خصوصی سازی نمی کند می تواند به شکل کامال نادرست و به شکلی هزینه کند که ایراد زیادی بر آن وارد است؛ به این معنا که دولت این منابع را روی سازه های معیوب خرج کند. همان طور که تاکنون 
دولت ها این کار را انجام داده اند. بنابراین جمع بندی این است که این شکل واگذاری عمال باعث نخواهد شد که حضور بخش خصوصی در ایران به معنای واقعی تقویت شود. نکته دوم این است که دولت در سال آخر حکمرانی خود نیاز به منابع 
مالی دارد که این منابع مالی عمدتا قرار است در جاهایی هزینه شود که تاثیرات میان مدت و بلندمدت ندارد در عین حالی که ما می دانیم واگذاری این سهام ثروت عمومی است که دولت واگذار می کند و برای هزینه کرد آن، باید دقت زیادی 
صورت بگیرد. البته نگرانی های دیگری نیز وجود دارد. اگر عرضه جدیدی که اتفاق می افتد باعث شود که افراد منابع مالی از بیرون از بورس بیاورند نه اینکه سهام دیگرشان را بفروشند و جابه جایی صورت بگیرد، خیلی خوب خواهد بود. اگر 
شرایط به گونه ای رقم بخورد که افراد نقدینگی های داخل بانک ها یا حساب های جاری یا هر دارایی که تبدیل به نقد شود و از خارج بورس برای تهیه این عرضه اولیه وارد شود می تواند بهترین شکل ممکن به لحاظ کارکردهای بورس باشد. 

رانت در کمین واگذاری ها
کمیل طیبی، اقتصاددان 

در بحث واگذاری سهام شرکت های دولتی باید توجه کنیم که کسری بودجه دولت باید به گونه ای تامین شود. از طرف دیگر شیوع کرونا فرصتی برای دولت ایجاد کرده که بتواند خود را کوچک کند؛ به این معنا که تصدی گری خود را در 
اقتصاد کمتر کند. چون شرایط بحرانی و سخت و وجود تحریم های بین المللی به دولت ثابت کرده که هرچه اقتصاد دولتی تر باشد امکان مانور و انعطاف پذیری در اقتصاد و اتخاد سیاست های درست اقتصادی کمتر می شود. وقتی دولت 
در اقتصاد تصدی گری کند هم باید در اقتصاد نظارت کند و هم باید در این شرایط بحرانی خود اقدام کند. همچنین در این شرایط، مسئول تخریب یا عدم تخریب کسب و کارهاست اما زمانی که دولت سهم کمتری در اقتصاد دارد، آنجا بهتر 
می تواند مدیریت و از کسب و کارها حمایت کند. بنابراین این فرصت ایجاد شده که با دستوری که رئیس جمهور به وزیر اقتصاد داده، دولت خود را کوچک تر کند و سهام دست بازار سرمایه بیفتد و در اینجا بخش خصوصی تقویت شود. اگر 
قرار باشد که سایه دولت روی بحث عرضه سهام باشد و بحث خصولتی اتفاق بیفتد، مشکالت بیشتر می شود و نوسان در بازار سرمایه به وجود می آورد، ولی اگر این شفاف سازی شود و این اطمینان داده شود که این سهام ارائه می شود و 
مردم می توانند سرمایه گذاری کنند نه اینکه بخش انحصار این سهام را در چنگ خود درآورد یعنی واقعا به دست اشخاص حقیقی برسد تا اینکه دوباره بخواهد رانتی ایجاد کند. مهم ترین چالشی که در این خصوص وجود دارد این است که 
همزمان دولت باید با بحث رانت جویی و رانت طلبی که برای یک عده ای ایجاد می شود که وابسته به سیستم دولتی هستند اجازه ندهد این اتفاق بیفتد. در حال حاضر مهم ترین چالش این است که خیلی ها نگران این مساله هستند. وقتی 
این سهام ارائه شود آنهایی می توانند از این سهام بهره ببرند که نسبت به این بازار اطالعات دارند، قدرت مالی باالیی دارند و امکان اینکه همه سهام را بخرند وجود دارد. باید ساز و کار و مکانیزم کامال شفاف و متناسب با اصول اقتصاد را داشته 
باشد چون سابقه ذهنی نشان می دهد یا تجربه ای که برای عرضه خیلی از شرکت ها قبال اتفاق افتاده خودش منجر به ایجاد یک رانت شده است. بحث فروش سهام شرکت های دولتی یعنی خصوصی سازی. خصوصی سازی که قبال دولت 

احمدی نژاد انجام داد ولی دست یک سری شرکت های دولتی )به معنای عام( افتاد و همان بحث خصولتی مطرح و نهادینه شد. این چالش اصلی قضیه است. 
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