
نایب رییس اول اتحادیه طال و جواهر گفت: واحدهای مستقر 
در بازار طالی تهران و پاساژها و مجتمع های طال و جواهر شهر 
تهران بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا امکان بازگشایی از روز 

۳۰ فروردین را ندارند.
به گزارش صدا و سیما، مسعود یزدانی با اعالم عدم بازگشایی 
بازار طالی تهران، پاساژها و مجتمع های طال و جواهر در سطح 
شهر تهران، گفت: نظر هیات مدیره باز شدن یکپارچه کل بازار 
بود و در تماس با معاون وزارت صمــت، این مورد امکان پذیر 
نشد و با توجه به دســتور فرماندهی ستاد ملی مبارزه با کرونا 
این اماکن تا تدوین ضوابط و پروتکل بهداشتی خاص از سوی 

وزارت بهداشت ملزم به تعطیلی هستند.
وی با اشاره به پیگیری هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران 

برای حل مشکالت و دغدغه های اهالی این صنف در زمان کرونا 
افزود: هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر طی روزها و هفته های 
گذشته با برگزاری جلسات فوق العاده و دیدار با مسئوالن اتاق 
اصناف و سازمان امور مالیاتی به دنبال تسهیل کسب و کار و 

رفع مشکالت واحدهای کسبی این اتحادیه بوده است.
نایب رییس اول اتحادیه طال و جواهر تهران مشکل کارگران 
این صنف در موقعیت فعلی را بسیار عمیق و اسفبار عنوان کرد 
و گفت: متاسفانه تعطیلی بازار به علت شیوع کرونا باعث بیکاری 
و لطمه شــدید کارگران روز مزد صنعت طــال و جواهر مانند 
آبکاران، تراشکاران، بسیاری دیگر از همکاران ما که پشتوانه 
سرمایه ای در این صنف ندارند، شده است که دولت حتماً باید 

از این قشر زحمتکش حمایت های الزم را بکند.

یزدانی از دولت خواســت کارگران این صنــف را مانند دیگر 
اقشار آسیب دیده از کرونا مشمول دریافت بسته های حمایتی 

قرار دهد.
وی در ادامــه گفت: از همــه همکاران و اعضــای صنفی هم 
خواهشمندم ضمن کمک و دســتگیری از همکارانی که در 
موقعیت فعلی با مشکل مواجه شدند، با همفکری و مشارکت 
جمعی و صنفی مشــکل کارگران و آسیب دیدگان این صنف 

را برطرف کنند.
نایب رییس اول اتحادیه طال و جواهر تهران از طالفروشــان و 
فعاالن صنف و صنعت طال و جواهر خواست تا در این روزها به 
مسایل امنیتی توجه بیشتری داشته باشند و خاطر نشان کرد: 
همکاران طالفروش مراقب شگرد برخی از سارقان که با استفاده 

از پوشش مقابله با کرونا با ماسک و عینک مخصوص به طوری 
که شناسایی نمی شوند وارد واحدهای طالفروشی شده و اقدام 
به سرقت کرده اند، باشند، از همکاران صنفی درخواست داریم 
در موارد امنیتی اول مراقب جان خود و همکاران، و ســپس 

مواظب اموال و دارایی شان باشند.
وی گفت: با بیان اینکه بازگشایی طالفروشان سطح خیابان از 
روز شنبه ۳۰ فروردین در تهران انجام می گیرد از همه همکاران 
صنف و صنعت طال و جواهر درخواست می کنیم موارد و ضوابط 
اعالمی از طرف وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا را به 
طور کامل انجام دهند و با توجه به اینکه تمامی این پروتکل ها 
برای ســالمتی اعضای صنفی می باشــد، در صــورت امکان 
تعطیلی واحدهای کسبی خود را ادامه دهند و همواره اصل "در 

خانه بمانید" را مورد توجه قرار دهند. وی تاکید کرد: اصناف 
همیشه در تمامی مشکالت و حوادث مانند جنگ، سیل، زلزله 
و … به کمک دولت و مردم آمده اند و جا دارد دولت هم پس 
از ۴۰ سال در این موقعیت حساس اقتصادی به کمک اصناف 
آمده و مقررات و دستورالعمل های حمایتی خود را در مورد این 

قشر همیشه در صحنه اجرایی کند.
یزدانی در پایان ضمن تشــکر از همه همکارانی که در طرح 
"بهار همدلی و امید" برای مقابله با بیماری کرونا و حمایت از 
سیل زدگان مشارکت کردند، یادآور شد: این دوران سخت به 
حول و قوه الهی سپری خواهد شــد و این روزها و فداکاری ها 
و حماســه ای که مردم و همکاران ما ایجاد کردند در حافظه 

تاریخی کشورمان برای همیشه ثبت و ضبط خواهد شد.

طبق آخرین آمار پژوهشگاه دانش های بنیادی، 
تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۱۲ هزار دامنه 
فعال فارســی در مرکز ثبت دامنه کشوری به 
ثبت رســیده اســت و دامنه ir با بیش از یک 
 میلیون و ۲۰۴ هزار دامنه  فعال در صدر فهرست 

قرار دارد.
دامین یــا دامنه )Domain( نامی اســت که 
وب ســایت از طریق آن قابل دســتیابی بوده و 
به طور کلی از دو بخش نام و پســوند تشکیل 
شده است. نام دامنه بخشــی است که گویای 
نام برند یا فعالیت شــما بوده و آن را به دلخواه 
خود انتخاب می کنیــد. پســوندهای مجاز و 
معتبر در واقع پســوندهایی هستند که توسط 
کمیته مخصــوص تأیید و تصویب پســوندها 
یعنی آیکن )ICANN( تأیید شــده باشند. 
نمونه های پســوندهای متداول com، org و 

ir هســتند و انتخاب نام دامنه مناسب و ساده 
بســیار مهم بــوده و همچنیــن در رتبه بندی 
 )Ranking( نتایج جســت وجوی گوگل نیز 

تأثیرگذار است.
در ایــران، پژوهشــگاه دانش هــای بنیادی از 
جمله مراکــز اصلی بــرای ثبــت دامنه های 
اینترنتــی به شــمار مــی رود و هــر کاربری 
که تمایل به ثبــت دامنه ای برای بازگشــایی 
سایت خود داشــته باشــد، باید به سایت این 
مرکز و یا یکی از نمایندگان فعال آن در ســطح 
کشــور مراجعه کند. این پژوهشگاه هم چنین 
آماری دقیــق از دامنه های ایرانی را به دســت 
می دهــد. مرکز ثبــت دامنه کشــوری ایران 
زیرمجموعه پژوهشــگاه دانش هــای بنیادی 
 است و وظیفه ثبت دامنه ها در ایران را برعهده 

دارد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت:  روز شــنبه 
براســاس اطالعات به دســت آمده نســبت به روز 
۳۰ فروردین ســال ۹۸ افزایش ۷۵ درصدی تعداد 
خودروهای حاضر در معابر شهری را شاهدیم. سردار 
مهماندار افزود: نکته ای که باید به آن توجه شــود 
 این اســت که همه این افرادی که ایــن روزها وارد 
خیابان ها می شــوند کارمندان نیستند که رفت و 
آمدشان ضروری باشد. محمدرضا مهماندار، رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در گفت وگوی 
تلویزیونی گفت: شنبه از ابتدای صبح یعنی از ساعت 
۶ صبح بار ترافیکی در محدوده مرکز شــهر تهران 
شاهد بودیم. روز شنبه  بررسی ها نشان می دهد که 
۷۵ درصد نسبت به سال گذشته و روز ۳۰ فروردین 
ماه افزایش ترافیک در محدوده مرکزی شهری داریم 
یعنی دو برابر خودرو بیشتر وارد این محدوده شده 
است. ســردار مهماندار افزود: نکته دوم بحث نبود 

پارکینگ به اندازه کافی در مرکز شهر تهران است و 
نبود پارکینگ باعث شده که خودروها دوبله پارک 
کرده اند و چند ردیفه کنــار هم پارک می کنند که 
این موضــوع ترافیک را چند برابر کرده اســت. وی 
خاطرنشــان کرد: ادامه این وضعیت نه تنها مشکل 
محدوده شــهر برای تردد را حل نمی کند بلکه می 
تواند مخل کســب و کار این عزیزان باشد و اگر قرار 
باشــد مردم اینگونه بی محابا وارد شهر بشوند نمی 
توان چیزی را کنترل کرد. رئیس پلیس راهور تهران 
بزرگ گفت: مردم عزیز باید از سفرهای غیرضروری 
خودداری کنند. هرچند که برخی کسب و کارها باز 
شده است اما قرار نیست مردم اینگونه به سمت خرید 
روی بیاورند. سردار مهماندار افزود: نکته ای که باید به 
آن توجه شود این است که همه این افرادی که این 
روزها وارد خیابان ها می شوند کارمندان نیستند که 

رفت و آمدشان ضروری باشد.

آمارهایی که روز گذشــته از وضعیت اقتصاد چین 
منتشر شد، نشان از رکود تاریخی این کشور در پی 

شیوع ویروس کرونا دارد.  
سی ان ان بیزینس می نویســد: »همه گیری ویروس 
کرونا اقتصاد چین را به بدترین وضعیت سه ماهه آن 
در دهه های اخیر رسانده است. حاال نیز مسیر پیش 
رو برای بهبود این وضعیت، بسیار طوالنی است. اما بر 
خالف شرکای غربی چین، این کشور ممکن است که 

تا انتهای امسال به رشد مثبت برسد.« 
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی دومین اقتصاد 
بزرگ جهان در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته، ۶.۸ درصد کاهش یافت. این عدد، 
از پیش بینی های قبلی نیز کم تر است و به معنای از 
دست رفتن ۶۹۳ میلیارد یوآن برابر با ۹۸ میلیارد دالر 

از اقتصاد این کشور است.  
اگرچه رکود و انقباض اقتصادی قابل پیش بینی بود اما 

باز هم این یک اتفاق تاریخی برای چین است. چین 
از سال ۱۹۹۲ شروع به انتشار آمار رشد اقتصادی سه 
ماهه کرد و حاال آماری که روز گذشته منتشر شد، 
بدترین وضعیت اقتصاد این کشور را از آن زمان نشان 
می دهد.   همچنین این نخستین بار است که از سال 
۱۹۷۶ تا کنون، چین از وضعیت انقباض اقتصادی 
گزارش می دهد. در آن سال مرگ »مائو تسودنگ« به 
یک دهه رنج اقتصادی و اجتماعی پایان داد و اقتصاد 

چین ۱.۶ درصد رشد کرد.  
هر ســه موتور رشــد اقتصادی چین- هزینه های 
مصرف کننده، صادرات و دارایی های سرمایه گذاری- 
هر سه به دلیل قرنطینه در ماه ژانویه و فوریه خاموش 
شده اند. هزینه های خرده فروشــی در سه ماهه اول 
امســال ۱۹ درصد و میزان صادرات نیز ۱۳ درصد 
کاهش یافته است. میزان دارایی  سرمایه گذاری پایدار 

نیز ۱۶ درصد کم شده است.  

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری عدم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی را دلیل لغو پرواز ایران به 
ایتالیا برای بازگرداندن دانشجویان اعالم کرد و گفت: 
رایزنی ها برای برقراری مجدد این پروازها ادامه دارد.

به گزارش ایســنا، در حالی که قرار بود )جمعه ۲۹ 
فروردین ماه( پروازی از تهران به مقصد رم توســط 
شرکت هواپیمایی هما برای بازگرداندن دانشجویان 

ایرانی انجام شود، این پرواز لغو شد.
رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
در این باره به ایســنا اظهار کرد: وظیفه ســازمان 
هواپیمایی کشوری این اســت که هماهنگی های 
الزم برای بازگرداندن مسافران ایرانی از کشورهای 
مختلف را در شــرایط کنونی انجام داده و مجوزش 
را بگیرد اما به شرطی که اقدامات پیشگیرانه تحت 

نظارت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
انجام شــود. وی ادامه داد: بروز هرگونه اشــکال و 
ایرادی که باعث اجرا نشدن پروتکل های اعالم شده 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شود، پرواز 
انجام نخواهد شد و دلیل ابطال این پرواز نیز همین 

مساله بوده است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: 
پیگیری و رایزنی های سازمان هواپیمایی کشوری از 
طریق سفارت ایران در ایتالیا در حال انجام است تا 

این پرواز انجام شود.
به گزارش ایســنا، شــرکت هواپیمایی جمهوری 
اســالمی ایران )هما( در آخرین اطالعیه خود عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی و قرنطینه ای توسط 
برخی از مســافران و لزوم اجرای دستورات وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی را علت باطل 
شدن پرواز رم به تهران در روز گذشته )جمعه ۲۹ 

فروردین ماه( اعالم کرد.
همچنین در این اطالعیه آمده اســت که مطالبی 
که در فضای مجازی مبنی بر درخواســت کشــور 
ایتالیا برای برقراری پرواز رایگان توسط این کشور 
و بازگرداندن هموطنان ایرانی با صدور مجوز پرواز 
سازمان هواپیمایی ایتالیا مشــروط به انجام پرواز 
رایگان توسط هما منتشر شده، به هیچ وجه صحت 
ندارد، چرا که انجام چنین پروازهایی که در مسیر 
رفت بدون مســافر انجام می شود برای این ایرالین 
به هیچ عنوان صرفه اقتصادی نداشته و صرفا برای 
کمک به هموطنان و عمل به مسئولیت اجتماعی 

صورت می گیرد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره تاثیر شیوع 
کرونا بر کسب و کار های روستایی و عشایری نشان 
می دهد که در دو ماه اخیر بســیاری از روستاییان 
حتی قادر به فروش محصــوالت خود در بازارهای 

محلی هم نبوده اند.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی با عنوان 
»تحلیــل اجمالی بر چالش های کســب وکارهای 
روستایی و عشایری در دوره شــیوع کرونا« تاثیر 
شیوع کووید ۱۹ را بر کســب و کار های روستایی و 

عشایری ارزیابی کرده است.
در این گزارش عنوان شده است که شیوع کرونا در 
فروش محصوالت کشاورزی و همچنین درآمدهای 

گردشگری روستاییان تاثیر گذاشته است.
در بخشی از این گزارش آمده است: شواهد حاکی 

از آن اســت که کارگاه ها مــواد غذایی و صنعتی و 
واحدهای نواحی صنعتی روســتایی و مغازه های 
مــواد غذایی ســکونتگاه های روســتایی در دوره 
شیوع کرونا فعال بوده اند. تعمیرگاه های خودرو و 
ماشین آالت نیز دایر بوده اند، ولی واحد های فروش 
قطعات ممنوع از فعالیت بودنــد و این موضوع در 
عمل روســتاییان را در تعمیر ماشین آالت خود با 
مشکل مواجه کرده است. اقامتگاه های گردشگری 
روستایی تعطیل شــده و به دلیل ممنوعیت های 
مسافرتی، ورودی گردشــگران به روستاها کاهش 
اساسی داشــته اســت. به تبع این موضوع، درآمد 
ناشی از فروش صنایع دســتی و سایر محصوالت 
 در روســتاها به گردشــگران نیز تقریبــا به صفر 

رسیده است.

در این دوره بسیاری از روستاییان، به دلیل تعطیلی، 
حتی قادر به فروش محصــوالت خود در بازارهای 
محلی هم نبوده اند. در سال های گذشته، محصوالت 
فراوانی اعم از سبزی، تخم مرغ و غیره چه از محل 
عرضه به ســاکنان بومی و چه از محــل عرضه به 
گردشگران به فروش می رســید، ولی این میزان با 

شیوع کرونا به حداقل خود رسید.
یافته های حاصل از مصاحبه ها نشان داد، کرونا در 
دوره حدودا دوماهه، اثــر چندانی بر تغییر راهبرد 
معیشــتی روســتاییان و عشایر نگذاشــته است. 
البته در برخی روســتاها افراد به دلیل چالش های 
دامپروری، بــه صنایــع دســتی روی آورده اند؛ 
 هرچند بازار فــروش این حوزه نیز دچار مشــکل 

شده است.

طالفروشان امکان بازگشایی از ۳۰ فروردین را ندارند

اقتصاد چین در سه ماه 6/8 درصد کوچک شد افزایش ۷۵ درصدی تعداد خودروها در معابرثبت یک میلیون و ۲۰۰ هزار دامنه ir  در کشور

روستاییان قادر به فروش محصوالت خود نیستنددلیل لغو پرواز ایران-ایتالیا مشخص شد
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پمپاژ  پول 
تورم زاست

طبیعی است که یک تورم 
انتظاری به دلیل شرایطی 
که هســت در پیش داریم. 
در حال حاضر سطح تقاضا 
در بســیاری از بخش ها به دلیل تعطیلی خیلی 
از فعالیت هاســت و به همین دلیل تقاضا پایین 
است؛ ولی طبیعی است تقاضای اضافی در بعد از 
 این شرایط به وجود بیاید زیرا در حال حاضر این 

تقاضا نهفته است...

  کمیل طیبی، اقتصاددان
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تورم بزرگ 
در  راه  ایران

تشدید
  بحران   معیشت

مرکز  پژوهش های مجلس با هشدار  نسبت به تبعات عدم ساماندهی بازار اجاره پیشنهاد داد

حمایت  از مستاجران  با  پرداخت  وام
صفحه2

صفحه2

ازدحام   برای  سیم کارت
  وام  یک میلیونی
بی تدبیری   در  روزهای کرونایی   به   اوج   رسیده   است

سرپرستان   خانوار   مجبور   به   حضور   فیزیکی
   و   فشرده   در   دفاتر   پیشخوان   شدند

به زودی ۲۳ میلیون خانوار، وام قرض الحسنه یک 
میلیونی به عنوان تسهیالت حمایتی در دوران شیوع 
کرونا دریافت می کنند و این به معنای تزریق حدود 
۲۰۰ میلیون دالر نقدینگی به بازار است. به این رقم 
بسته های حمایتی وعده داده شده برای نیم دهک 
پایین جامعه، افزایش مستمری بیکاری و کمک های 
نهاد های حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده 
کرونا را هم اضافه کنید. هرچند این تسهیالت برای 
 خانوارها یا بنگاه هایی که مشــمول این تسهیالت 
شده اند خبر خوبی است اما برای اقتصاد به معنای 
ورود نقدینگی و تزریق پول، تورم بیشــتر و گرانی 
 است و به عبارتی آمده ایم از چاله دربیاییم؛ اما در چاه 
افتاده ایم!  این در حالی است که رئیس اتاق بازرگانی 

تهران با اشاره به تبعات...

با شیوع ویروس جدید کرونا، در بسیاری از کشورها 
بسته های حمایتی برای اقشار کم درآمد و خانوارهای 
آسیب دیده در نظر گرفته  شده است. شیوع کرونا در 
ایران  زندگی مردم ایران را با چالش جدی روبرو کرده 
و دولت می تواند با بیمه های حمایتی به ویژه برای کم 
درآمدها و روزمزدها این مساله را تا حدودی جبران 
کند. اما به عقیده بسیاری از اقتصاددانان عملکرد 
دولت در اختصاص بسته های حمایتی بسیار ضعیف 
بوده و امیدی به اقتصاد ایران در سال جاری وجود 
ندارد. جمعیت بزرگی زیر خط فقر زندگی می کنند 
اما در این اوضاع و احوال دولت تصمیم گرفته است 
که فقط به ۳ میلیون نفر یارانه کرونا پرداخت کند. 
این در شرایطی است که دولت نمی تواند وظیفه خود 

بر اساس اصل چهل و سوم...

هر
س: م

عک



اقتصاد2
ایران وجهان

آغاز ثبت نام مرحله دوم وام ضروری هفت 
میلیون تومانی بانک صــادرات ایران به 

بازنشستگان کشوری از اول اردیبهشت
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اعالم آغاز 
ثبت نام اینترنتی وام ضروری بازنشســتگان کشوری 
از اول اردیبهشــت ماه، از تعویق در کســر اقساط ماه 
های فروردین و اردیبهشت وام ضروری هفت میلیون 
تومانی بازنشســتگان این صندوق خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران بــه نقل از اداره کل 
روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشســتگی 
کشــوری، اکبر افتخاری با اعالم این خبر افزود: کسر 
اقساط تسهیالت قرض الحسنه هفت میلیون تومانی 
بازنشستگان کشــوری با موافقت بانک صادرات ایران 
در ماه های فروردین و اردیبهشــت به تعویق افتاده و از 
حقوق آنان کسر نخواهد شد. این موضوع شامل اقساط 
وام ازدواج فرزندان بازنشستگان نیز می شود. این تصمیم 
در چارچوب حمایت از بازنشستگان در شرایط موجود و 
با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری و نظام بانکی 
کشور اتخاذ شده است.مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کشــوری از آغاز ثبت نام مرحله دوم وام ضروری هفت 
میلیون تومانی از اول اردیبهشــت مــاه ٩٩ خبر داد و 
گفت: این وام همانند مرحله نخســت، به مبلغ هفت 
میلیون تومان، با اقساط ٣٦ ماهه و با کارمزد چهار درصد 
است.افتخاری اظهار کرد: بازنشستگان و وظیفه بگیران 
صندوق بازنشستگی کشوری می توانند از روز دوشنبه 
اول اردیبهشت ماه تا اول خرداد ماه به مدت یک ماه با 
www. مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی به نشانی

cspf.ir به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.

برگــزاری آییــن رونمایي از 
بازطراحي برند بانک مهرایران

در مراسمی با حضور دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل، 
امامي، توکلي و تلیکاني اعضاي هیات مدیره و جمعي 
از مدیران ادارات ســتاد مرکزي از هویت بصري جدید 
بانک قرض الحسنه مهرایران با شعار »این خانه را نشاني 
خوشتر است« رونمایي شــد.به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحســنه مهر ایران، در راستای استراتژی 
کالن بانک مهرایران مبني بر گســترش خدمات خود 
به تمام اقشار جامعه در شــهرهاي کالن تا دور دست و 
محروم ترین نقاط کشور، توسعه شناخت از این بانک 
امري ضروري بود.بانک قرض الحسنه مهرایران با ارائه 
خدمات نوین، متنوع و گسترده در بسیاری از شاخص 
هاي عملکــردي در صدر نظام بانکي قــرار دارد، لکن 
میزان شناخت جامعه از این بانک با خدمات گسترده آن 
تناسب نداشت.در بسیاری از موارد علیرغم داشتن سبد 
محصوالت بسیار خوب براي عموم جامعه، پیام بانک به 
خوبي به مخاطبان منتقل نمي شد.باوجود کلمه قرض 
الحسنه در نام، بر اساس پژوهش های انجام شده دایره 
شــناخت این بانک در بین عموم مردم به عنوان بانکي 
که رویکرد اجتماعي دارد و صرفا فعالیت قرض الحسنه 
انجام مي دهد بسیار محدود بود و در بسیاري از موارد با 
موسسات و صندوق هاي مالي و اعتباري اشتباه گرفته 
مي شد.گزاره هایی که ذکر شد رسالتی را در اداره کل 
روابط عمومی که متولي معرفي درســت و شفاف برند 
است ایجاد نمود تا در پي حل چالش هاي اساسي برند 

و بهبود آن باشیم.

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
در بانک توسعه تعاون با اولویت 

پرداخت می شود
بانک توسعه تعاون به منظور حمایت از ازدواج جوانان به 
زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از 01/01/٩٦ می باشد 
و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست 
تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می کند.گفتنی است 
میزان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک توسعه تعاون 
برای هر یک از زوج ها در سال 1٣٩٩ پانصد میلیون ریال 
)500.000.000( ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله و 
نرخ کارمزد 4 درصد می باشد که با اخذ یک ضامن معتبر 
و سفته پرداخت می گردد.شایان ذکر است بر اساس قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران و افراد مندرج در قانون 
مذکور، مبلغ پرداختی وام قرض الحســنه ازدواج بانک 
توسعه تعاون به میزان دو برابر افراد عادی )مبلغ 1.000 
میلیون ریال و با رعایت ســایر شرایط و ضوابط اعطای 

تسهیالت مذکور( می باشد.

پرداخت تســهیالت به سیل 
زدگان ادامه دارد

رییــس اداره کل اعتبارات و تأمین مالی بانک مســکن 
کارنامه پنج اســتان پیشــرو در پرداخت تسهیالت به 
سیل زدگان طی یکســال ٩۸را ارائه کرد.رضا صالحی 
شــهرابی رییس اداره کل اعتبارات و تأمین مالی بانک 
مسکن با تاکید بر آنکه روند پرداخت تسهیالت به سیل 
زدگان فروردین ماه سال گذشته در ۲۲ استان کشور تا 
اردیبهشت ماه امسال همچنان ادامه دارد، به پایگاه خبری 
بانک مسکن- هیبنا ، گفت: طی یکسال گذشته که پروسه 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به سیل زدگان فروردین 
ماه سال ٩۸، آغاز شد تا ۲۸ اســفندماه سال گذشته از 
مجموع ٩50 میلیارد تومان اعتبار ابالغی به شعب استان 
های خســارت دیده، معادل ۸5 درصــد از اعتبارات در 
قالب تسهیالت به آسیب دیدگان در این رخداد طبیعی 
پرداخت شد. در این میان از مجموع ۲۲ استان خسارت 
دیده که پروسه پرداخت تسهیالت در آنها آغاز شده برخی 
از استان ها توانستند معادل 100 درصد از اعتبار ابالغی را 

در قالب تسهیالت به سیل زدگان پرداخت کنند.

بانک ها

مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشی به بررسی ابعاد اثرات 
ویروس کرونا بر بخش مسکن 
پرداخت.به گــزارش روابط 
عمومی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات زیربنایی این 
مرکز در گزارشی با عنوان »درباره مقابله با شیوع ویروس 
کرونا )۲۲(بررســی ابعاد اثرات ویروس کرونا بر بخش 
مسکن« آورده است؛ نوع بشر در طول تاریخ همواره با 
انواع بالیا و بحران ها مواجه بوده و افول و محو بسیاری 
از تمدن ها و کشورها و شهرها بر این اساس رقم خورده 
است. با توسعه دانش و پیشرفت انسان، شناخت انسان 
از انواع بالیا و بحران ها و به تبــع آن آمادگی در برابر آن 
به طور روزافزون بیشــتر شده و در بســیاری از موارد 
شناخته شده نظیر سیل و زلزله و... دانش بشری تاحد 
زیادی زمینه تاب آوری در برابر این ســوانح و بحران ها 
را فراهم ساخته و در ســایه این آمادگی به توسعه های 
عظیم در تمامی حوزه ها دست یافته است. در این فضای 
اطمینان رشد جمعیت، شهرنشینی و تراکم و ارتباطات 
دوچندان شده و انســان امروزی بیش از هر روز دیگر 
در تعامالت متراکم چندبُعدی قرار دارد.گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس می افزاید در این میان شروع سال 
۲0۲0 تکانه ای بزرگ برای غفلت و عجز انسان مدرن 

هزاره بود که با تمام پیشرفت های علمی، به یکباره در 
برابر شیوع ویروسی به شــدت مسری در کمتر از ٣ ماه 
تمامی قاره ها و ۲00 کشور جهان را درنوردیده و آهنگ 
توسعه و رشد اقتصادی جهانی را معکوس و ابرقدرت های 
اقتصادی چین، اروپا و آمریکا و قریب به اتفاق کشورها را 
به چالش کشیده است. شیوع این ویروس در کشورمان 
نیز فراگیر و گسترده و در زمره 10 کشور اصلی تأثیرپذیر 

از شــیوع این ویروس قرار داده اســت.گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس تصریح می کند که در طول تاریخ 
اپیدمی های این چنینی کلیت و ساختارهای توسعه را به 
چالش کشیده و حیات اقتصادی و اجتماعی جوامع را در 
معرض چالش های جدی قرار داده است و در این میان 
شهرها و مناطق مرکزی اقتصادی شهرها به عنوان نماد 
توسعه بشری، مهم ترین کانون اشاعه و گسترش این 

ویروس ها شده اند. از این حیث در کنار ابعاد درمانی و 
بهداشــتی و تالش های علمی برای فائق آمدن بر این 
ویروس، زمینه سازی رهایی، تاب آوری و احیای حیات 
شهری به عنوان موتور اقتصادی کشورها و عرصه استقرار 
عمده ترین گروه اشــتغال و فعالیت در بخش خدمات 

اهمیتی دوچندان دارد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس با بررسی آثار کرونا بر 
بخش تولید و عرضه، تقاضا، اشتغال مسکن، راهکارهایی 
را همچون امکان پرداخت وام استیجاری به مستاجران، 
معافیت یک ماهه اجاره بها امــالک دولتی و نهادهای 
عمومی، تمدید ٣ ماهه مدت قراردادهای جاری امالک 
دولتی و نهادهــای عمومی بدون افزایــش اجاره بها، 
تسریع ورود وزارت راه و شهرسازی به ساماندهی بازار 
استیجاری، تمدید عدم افزایش عوارض صدور پروانه 
ساختمانی از دو ماه ابتدای سال به ششماه نخست سال 
1٣٩٩، کاهش نرخ ســود و افزایش مدت بازپرداخت 
وام های بانکی برای هر سوی عرضه و تقاضای مسکن، 
تنفس ٣تا٦ ماهه اقساط سازندگان و خریدارن مسکن 
بر حسب میزان آسیب پذیری، توسعه خدمات مشاوره 
آنالین و بســترهای مجازی انتخــاب و خرید و اجاره 
مســکن، تکمیل اصالح و ارتقای سامانه اطالع رسانی 
امالک و مستغالت وزارت راه و شهرسازی برای کشف 
قیمت واقعی برای متقاضیان مبتنی بر معامالت واقعی، 
بخشودگی حق بیمه کارگاه های ساختمانی به میزان 

دوماه،  ارائه کرده است.

مرکز  پژوهش های مجلس با هشدار  نسبت به تبعات عدم ساماندهی بازار اجاره پیشنهاد داد

حمایت  از مستاجران  با  پرداخت  وام

در هفته چهارم فروردین صورت گرفت
رشد ۴۸ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص بورس در هفته چهارم فروردین ماه بیش از 
4۸ هزار واحد رشــد، معادل ۸ درصد افزایش یافت.

در جریان معامالت بورس اوراق بهادار در چهارمین 
هفته امسال تعداد ٣۲ میلیارد و 4٩1 میلیون انواع 
اوراق بهادار به ارزش ۲٩۸ هزار و ۸۸5 میلیارد ریال 
در بیش از 5میلیون و ۷0٣ هزار دفعه مورد معامله 
قرار گرفت که به ترتیب بــا ۷.4 درصد افت و ٩5.۲ 
و 0.۸۲ درصد رشد نســبت به هفته قبل تر مواجه 
شــدند.تعداد 5٣1 میلیون واحــد از صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله هم در هفته گذشته در 
بورس تهران به ارزش کل بیــش از 5.٩4۲ میلیارد 
ریال مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با ٦5 و 5۲ 
درصد کاهش همراه شدند.در بازار بدهی نیز که اوراق 
مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود در 
این مدت تعداد یک میلیون و ۸00 هزار برگه اوراق 
مشارکت به ارزش کل بیش از 1.۸٣0 میلیارد ریال 
معامله شد.این گزارش می افزاید: شاخص بورس نیز 
در پایان معامالت هفته منتهی به ۲٩ فروردین با 4۸ 
هزار و 50۸ واحد افزایش، معادل ۸.1۲ واحد افزایش 
یافت و به رقم ٦45 هزار و ۷٦۲ واحد رسید.شاخص 
کل هموزن نیز در این مدت با 11 هزار و ۷٦۸و احد 
افزایش معادل 5.50 درصد رشد داشت و رقم ۲۲5 
هــزار و 55٩ واحد را به نمایش گذاشت.شــاخص 
بازار اول هم در هفته گذشته با ٣٣ هزار و ۲55و احد 
افزایش به رقم 45٣ هزار و ۸ واحد و شاخص بازار دوم 
با 10۷ هزار و 5۸0و احد افزایش به عدد یک میلیون 
و ٣۸٦ هزار و ٣٣5 واحد رســیدند که به این ترتیب 
شــاخص بازار اول ۷.٩۲ درصد افزایش و شــاخص 
بازار دوم با ۸.41 درصد افزایش نسبت به هفته قبل 

همراه شدند.

جهانگیری  دستور  داد
بررسی امکان بخشــودگی جرایم  

مالیاتی مؤدیان
معاون اول رئیس جمهــور در نامه ای خطاب به وزیر 
اقتصاد خواســت مطالبه رئیس اتاق ایران در مورد 
بخشودگی صد درصد جرایم موضوع ماده 1٦٩ مکرر 
قانون مالیات های مستقیم به منظور رعایت حقوق 
مؤدیان در شرایط سخت ناشی از شیوع بیماری کرونا 
بررسی شود و اقدامات الزم را انجام دهد.غالمحسین 
شــافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران ۲4 فروردین در 
نامه ای به معاون اول رئیس جمهور در راستای رفع 
مشکالت فعاالن اقتصادی به توجه به خسارت های 
وارد آمده به کسب و کارها به دلیل شیوع بیماری کرونا 
و تعطیلی تعداد قبال توجهی از کارخانه ها، شرکت ها 
و صنوف مختلف، درخواست کرد تا مراتبی اتخاذ شود 
و صد درصد جرایم موضوع مــاده 1٦٩ مکرر قانون 
مالیات های مستقیم، مواد 1٦٩، 1٩0، 1٩٣، 1٩۷، 
1٩٩ و ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم و مواد ۲۲ و 
۲٣ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقامیان حقیقی و 
حقوقی که تا پایان ســال جاری نسبت به پرداخت 
مانده بدهی قطع شده خود اقدام می کنند به عنوان 

مؤدیان خوش  حساب بخشیده شوند.

خوش بینی به روند افزایشی طال 
از حرارت افتاد

در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز، کارشناسان 
وال اســتریت همچنان به افزایش قیمت طال 
خوش بین بودند با این حال از شور و حرارت آنها 
کاسته شده بود و شماری عقب نشینی این فلز 
ارزشمند پس از صعود به باالترین قیمت هفت 
سال اخیر را پیش بینی کردند.به گزارش ایسنا، 
در نظر سنجی دو هفته گذشــته 100 درصد 
و ٩۲ درصد از تحلیلگــران و معامله گران بازار 
نسبت به روند افزایشی قیمت طال ابراز خوش 
بینی کرده بودند.اما در نظرسنجی کیتکونیوز 
از کارشناسان وال استریت برای هفته جاری، 
15 نفر شرکت کردند که از میان آنها هفت نفر 
معادل 4۷ درصد به افزایش قیمت طال، شش 
نفر معادل 40 درصد به کاهش قیمت طال رای 
دادند و دو نفر معادل 1٣ درصد نظری نداشتند.

در این بین، 1٦۸٣ نفر در نظرســنجی آنالین 
کیتکونیوز شرکت کردند که از میان آنها، 1144 
نفر معادل ٦۸ درصد افزایش قیمت طال و ٣05 
نفر معادل 1۸درصد کاهش قیمت طال در هفته 
جاری را پیش بینی کردند و ۲٣4 نفر معادل 14 
درصد نظری نداشتند.در نظرسنجی کیتکونیوز 
برای هفته گذشته اکثر کارشناسان وال استریت 
و ســرمایه گذاران افزایش قیمت طال را پیش 
بینی کرده بودند. این پیــش بینی تا نیمه اول 
هفته گذشته درست بود اما بهای معامالت آتی 
هر اونس طال در بازار نیویورک روز جمعه ٣۲ 
دالر و ٩0 سنت معادل 1.٩ درصد کاهش یافت 
و در 1٦٩۸ دالر و ۸0 سنت بسته شد و برای کل 

هفته ٣.1 درصد کاهش نشان داد.

اخبار
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رییس جمهور با اشاره به دستورالعمل های بهداشتی،  
گفت: کماکان از ملت عزیز و شــریف می خواهم به این 
اصول پایبند بوده و نسبت به رعایت توصیه های بهداشتی 
توجه داشته باشند.حسن روحانی روز شنبه در جلسه با 
روسای کمیته های اجتماعی، امنیتی، آموزشی، اداری، 
بهداشتی، آموزش عالی، پشتیبانی، اصناف و اقتصادی 
ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ارزیابی های دستگاه 
های مرتبط از جمله وزارت بهداشت و درمان از اجرای 
یک هفته ای طرح فاصله گذاری هوشمند در استان ها 
حکایت از همراهی و همکاری نسبتا رضایت بخش مردم 
دارد، گفت: همکاری مردم با اجرای طرح فاصله گذاری 
هوشــمند موجب کاهش روند گســترش بیماری در 
برخی  استان ها و ایجاد روند ثابت در دیگر استان ها شده 
اســت.رئیس جمهور اظهار کرد: این وضعیت بر اساس 
برآورد دستگاه ها و کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا 
حاصل همراهی و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط 
صاحبان کسب و کارها و کســبه در هفته گذشته بوده 
و البته بر اســاس آمار ذکر شده بخش قابل مالحظه ای 
از مردم ضمن رعایت دســتورالعمل های بهداشتی به 
شکل مطلوبی به شــعار »در خانه بمانیم« متعهد بوده 
و جز برای امور ضروری از خانه خارج نشــدند.روحانی 

افزود: کماکان از ملت عزیز و شــریف می خواهم به این 
اصول پایبند بوده و نسبت به رعایت توصیه های بهداشتی 
توجه داشــته باشــند.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 
دستگاه های ذیربط می توانند بر اســاس این برآوردها 
در گام بعدی شــرایط مدنظر برای بازفعالیت کســب 
و کارهای با ریسک متوســط را برای تصویب به ستاد 
ملی مقابله با کرونا ارائه کنند.روحانی ادامه داد: در این 
راستا مقرر شده وزارت بهداشــت و درمان با همکاری 
کمیته امنیتی و اجتماعی ســتاد ملی مقابله با کرونا 
شرایط شروع به کار کسب و کارهای با ریسک متوسط 
را بررسی و آن را به ستاد ملی ارائه کنند.رئیس جمهور 
اظهار کرد: کمیته اطالع رســانی و تبلیغات ستاد ملی 
مقابله با کرونا باید با هماهنگی هــا و برنامه ریزی هایی 
که برای رسانه های کشور، فضای مجازی و صدا و سیما 
تعریف می کنند با اطالع رســانی، آموزش و اقناع مردم 
نسبت به رعایت ضوابط و دستورالعمل های ابالغ شده 
برای کسب و کارهایی که فعالیت خود را شروع کرده اند، 

اقدام موثر داشته باشند.روحانی خاطرنشان کرد: وزارت 
بهداشــت و درمان با همکاری دستگاه های ذیربط باید 
در کنار آموزش و اقناع مــردم نظارت و کنترل دقیقی 
نسبت به رعایت ضوابط و اصول بهداشتی داشته باشد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه بازگشایی مراکز 
آموزشی طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بستگی به 
شرایط و وضعیت کنترلی کرونا در هفته های آتی دارد، 
گفت: بنابراین وزارت بهداشــت و درمان می بایست با 
همکاری کمیته آموزشی و کمیته امنیتی- اجتماعی با 
تطبیق معیارهای تعریف شده در این خصوص پیشنهاد 
خود را ارائه کند.روحانی افزود: وزارت بهداشت و درمان 
همچنین ماموریت دارد بر اساس معیارهای تعریف شده 
و پذیرفته شده جهانی استان ها و شــهرهای کشور را 
نسبت به شرایط شیوع بیماری در سه وضعیت مشخص 
تقســیم بندی کرده و در هفته های آتی پروتکل های 
مرتبط با آنها که با معیارهای مشخص تعریف شده اند را 
اجرا نمایند.رئیس جمهور اظهار داشت: در جلسه قبلی 

روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا به وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری ماموریت داده شد تا با همکاری 
و تقویت شرکت های دانش بنیان نسبت به ساخت و تولید 
برنامه، نرم افزار و کیت های جدید برای مشخص شدن 
افرادی که دارای مصونیت هستند بررسی سریع داشته 
و اقدام کنند؛ بر این اساس با استفاده از آن و شناسایی 
بهبود یافتــگان و درمان شــدگان می توانیم در زمینه 
اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی به مردم 
کمک کنیم.رئیس جمهور با بیان اینکه باید در زمینه 
رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور یا اتباع بیگانه که سفر 
آنها ضروری است پروتکل های دقیق تعریف شود، افزود: 
وزارت بهداشت و درمان با همکاری وزارت امور خارجه و 
راه و شهرسازی ماموریت دارند تا دستورالعمل های دقیق 
را در این راستا تدوین و پس از تصویب در ستاد ملی مقابله 
با کرونا نسبت به اطالع رسانی آن اقدام کنند، تا بر اساس 
آن رفت و آمدهای ضروری که غالباً مرتبط با تبادالت 
تجاری با سایر کشورها و همسایگان یا بازگشت ایرانیان 
بوده و برای کسانی است که ناگزیر از سفر به ایران هستند 
انجام شود و بتواند شرایط را با رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی برای سفر به ایران مهیا کند.

سرپرستان خانواری که سیمکارت به نامشان نیست برای 
دریافت وام یک میلیون تومانی دولتی مجبور به حضور 
فیزیکی و فشرده در دفاتر پیشخوان هستند و این در حالی 
است که کرونا در کمین شهروندان نشسته است. با وجود 
اینکه همه متخصصان عرصه درمان و پزشکی توصیه بر 
عدم ازدحام جمعیت می کنند، این روزهای شاهد تجمع 
باال و فشــرده مردم در دفاتر پیشخوان دولتی و خدمات 
عمومی هستیم. ستاد شناسایی مشموالن طرح حمایت 
معیشتی با اعالم دولت مبنی بر ارائه وام یک میلیون تومانی 
به یارانه بگیران طی اطالعیه ای تاکید کرد که شــماره 
سیمکارت ارائه شده باید به نام سرپرست خانوار باشد. این 
امر موجب شده که سرپرستانی که سیمکارت به نام آنها 
نیست، به تب و تاب افتاده و از قافله دریافت کنندگان وام 
عقب نمانند؛ سرپرستانی که تعدادشان اندک نیست و در 
کل کشور به ۲.5 میلیون نفر می رسد. همه این ها در حالی 
است که مهلت ارســال پیامک تا 1۸ اردیبهشت تمدید 
شــده و اگر تا این تاریخ اقدام شود، وام پس از ماه مبارک 
رمضان پرداخت می شود. با مشاهده میدانی که در چند 
دفتر پیشخوان داشتیم، تعداد جمعیت باالیی را شاهد 
بودیم که بدون توجه به خطر کرونا به صورت فشــرده و 

دوشادوش هم ایستاده بودند. در چنین شرایطی که باید 
بیشتر از هر زمان دیگر به رعایت اصول بهداشتی پرداخت، 
الزم است تمهیدات مناسب برای کاهش حضور فیزیکی 
مردم از طریق بهره گیری از خدمات الکترونیکی انجام 
شود. در حالی که وزیرارتباطات تاکید کرده که سریعا باید 
این روش متوقف شود و ثبت نام از مردم به صورت آنالین 
صورت گیرد، شرکت مخابرات استان قم اعالم کرده است 
که حضور فیزیکی افراد در دفاتر برای دریافت سیمکارت 

گریزناپذیراست و ما تنها می توانیم برخی از سرپرستان 
کهن سال و آسیپ پذیر را شناســایی کرده و به آنها در 
مقابل درب منزل خدمات ارائه دهیم و این کار به صورت 
محدود امکان پذیر است. پرواضح است که در صورتی می 
توان از شهروندان انتظار رعایت موارد بهداشتی داشت که 
هزینه در خانه ماندن بــرای آن ها کاهش یابد، اما اینکه 
به دلیل فقدان زیرســاخت الکترونیکی مردم به سمت 
اجتماعات سوق داده شوند و از سوی دیگر از آن ها انتظار 

عدم حضور در اجتماعات وجود داشــته باشد، تناقضی 
آشکار است.مشخص نیست چرا چنین روندی پیش از 
اتخاذ این تصمیم به اوپراتورهای مســئول تحویل سیم 
کارت به مردم اعالم نشــده است. همچنین در گزارشی 
از اراک به بروز این مشکل اشاره کرده است. الدن مهدوی 
هزاره، مدیــرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان 
مرکزی با اشاره به »حضور گسترده مردم«، خواستار توجه 
مسئوالن به این موضوع شده اســت. دولت در روزهای 
گذشته اعالم کرد که به آسیب دیدگان بحران کرونا یک 
میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت می کند. افراد 
متقاضی باید ابتدا یک سیم کارت رایگان دریافت کنند 
و بعد از طریق این سیم کارت برای درخواست وام، پیامک 
ارسال کنند. این روند سبب شده است که تعداد زیادی 
از متقاضیــان وام به مراکز تحویل ســیم کارت مراجعه 
کنند و صف های طویل به وجود آید. از سوی دیگر، علی 
خدادادی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان درباره 
رعایت نکردن فاصله اجتماعی و »تشکیل اجتماعات« 
در این استان هشــدار داده و گفته اســت این روند »به 
 زودی موجب افزایش مبتالیــان به ویروس کرونا در این

 استان خواهد شد«.

نوســان نرخ ارز در مــدت اخیر و اختالفــی که بین 
بازار نیمایی و فردوســی به وجود آمد، موجب شده تا 
سفته بازان و دالالن به ســمت سوءاستفاده از فضای 
موجود برای القای افزایش قیمت ارز حرکت کنند، در 
این بین نگاه برخی تحلیلگران برای پیش بینی افزایش 
قیمت ارز و تاکید بر نزدیک شدن نرخ نیمایی به بازار 

آزاد قابل تامل است. 
به گزارش ایسنا، سیاست کنترل نرخ ارز از موضوعات 
اصلی سالیان اقتصاد ایران بوده اســت و در گذشته 
تجربیات متعددی از جمله تعدیل نرخ ارز، تک نرخی 
کردن و یکسان ســازی در اقتصاد کالن ایران حاصل 
شده است.رویکرد اصلی سیاست ارزی بانک مرکزی 

در دوره اخیر، کنترل نرخ ارز از طریق ریال و گردش 
نقدینگی در جامعه است، که از نگاه برخی کارشناسان 
این تاکتیک نسبت به سایر سیاستهای گذشته نتیجه 
مطلوب تری برای بازار ارز فراهم آورده است، محدود 
کردن تراکنشهای بانکی در سقف معین، عدم مبادله 
چکهای تضمین شــده و عدم سرویس دهی دستگاه 
های پایانه فروش در خارج از کشور؛ عمال دستان دالالن 
برای انجام ســفته بازی در بازار ارز را بسته و محدود 
کرده است.این در حالی اســت که یکی از روش های 
سفته بازان، جوسازی در فضای رسانه ای و شبکه های 
اجتماعی است تا با ایجاد تشــویش به مقاصد سفته 
بازانه خویش برسند، در این میان یکی از روش های 

بکار گرفته شده، القای افزایش نرخ ارز است که حتی 
در اخبار نیز گاها قابل مشاهده است؛ موضوعی که با 
توجه به اهمیت بازار ارز در زندگی عامه مردم تاثیر قابل 
اهمیتی در معیشت آنها دارد.نکته این است که عده ای 
در صورت افزایش نرخ ارز در حد چند تومان، با شور و 
حرارت  بسیار زیادی آن را منعکس می کنند و برای 
آینده نیز اقدام به پیش بینی کرده و با سیاه نمایی، جو 
آرام بازار را خدشه دار می کنند. به اعتقاد کارشناسان 
تاکتیک این دسته از تحلیلگران در حال حاضر که نرخ 
ارز در بازار کاهشی است، القای نزدیک شدن نرخ ارز 
نیمایی به نرخ بازار آزاد است و ادعا دارند که نرخ دالر 
در نیما، روز ۲۸ فروردین، 15 هزار تومان شده است. 

این ادعا در حالی اســت که نرخ معامالت ارز در نیما، 
در یک ماه اخیر، بسیار کمتر بوده است، به طوری که 
خرید و فروش حواله ارزی در نیما طی هفته گذشته، 
بطور میانگین بین 1٣ هزار و ٦00 تا 1٣ هزار و ۸00 
تومان به ازای هر دالر، در نوسان بوده است. درواقع نرخ 
ارز در بازار آزاد در حال نزدیک شدن به نرخ نیما است.
از نگاه کارشناســان تحلیل یک سویه و جهت دار این 
دسته از افراد خواه آگاهانه و خواه ناآگاهانه باشد، قطعاً 
نتیجه منفی بر بازار خواهد داشت؛ لیکن مسئولیت 
اجتماعی حکم می کند تحلیگــران اقتصادی با دید 
 واقع بینانه و با اطالعات موثق در بحث اقتصادی اقدام

 به اظهارنظر کنند. 

تکاپوی سفته بازان در بازار ارز

روحانی:

همچنان به شعار »در خانه بمانیم« متعهد باشیم

سرپرستان   خانوار  مجبور  به  حضور  فیزیکی   و   فشرده   در  دفاتر  پیشخوان   شدند

ازدحام   برای   سیم کارت   وام   یک  میلیونی
بی تدبیری در روزهای کرونایی به اوج رسیده است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۶ میلیون و همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶ میلیون 
تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۸۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۶۸۷ دالر و هر گرم طالی 

۱۸ عیار نیز ۶۱۰ هزار و ۵۹۸ تومان است.
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با شــیوع ویروس جدید 
کرونــا، در بســیاری از 
کشورها بسته های حمایتی 
بــرای اقشــار کم درآمد و 
خانوارهای آســیب دیده 
در نظر گرفته  شــده است. شــیوع کرونا در ایران  
زندگی مردم ایران را بــا چالش جدی روبرو کرده 
و دولت می تواند با بیمه های حمایتی به ویژه برای 
کم درآمدها و روزمزدها این مســاله را تا حدودی 
جبران کند. اما به عقیده بســیاری از اقتصاددانان 
عملکرد دولت در اختصاص بســته های حمایتی 
بسیار ضعیف بوده و امیدی به اقتصاد ایران در سال 
جاری وجود ندارد. جمعیــت بزرگی زیر خط فقر 
زندگی می کنند اما در ایــن اوضاع و احوال دولت 
تصمیم گرفته اســت که فقط بــه ۳ میلیون نفر 
یارانه کرونا پرداخت کند. این در شرایطی است که 
دولت نمی تواند وظیفه خود بر اساس اصل چهل و 
سوم را نادیده بگیرد. وظیفه اصلی دولت براساس 
این قانون هــم تامین نیازهای اساســی جامعه، و 

ریشه کن کردن فقر در جامعه است. دولت اگرچه 
برای کمک های معیشــتی کرونــا از ۲۳ میلیون 
خانوار نام برده اما کمک هــای بالعوض دولت بر 

اساس گفته های رئیس جمهور فقط به ۳ میلیون 
نفر اختصاص می یابد. اگرچه می دانیم در بین ۳۳ 
میلیون جمعیت زیر خط فقر همگی کســب و کار 

خود را در اثر کرونا از دست نداده اند اما فاصله آنقدر 
زیاد هســت که بدانیم، کمک های بالعوض دولت 
شمولیت مورد انتظار را ندارد. با احتساب این آمار 
در واقع دولت فقط به ۹ درصد از جمعیت زیر خط 

فقر کمک بالعوض می کند. 
کاظم فرج الهی،)فعال کارگــری درباره تخصیص 
بســته های حمایتی به دهک های پایین جامعه، 
به ســابقه دولت در یارانه پردازی اشــاره کرده و 
گفت: نفس اینکه دولت تصمیم گرفته با بسته های 
معیشــتی به کمک کارگران و بیکاران در جامعه 
بپردازد، خوب است اما باید سازوکار در نظر گرفته 
شده برای تخصیص این بسته ها به جامعه روشن 
باشد. متاســفانه دولت ســابقه چندان خوبی در 
پرداخت یارانه ها به شــکل های مختلف نداشــته 
است. چه آن یارانه عمومی که قبال پرداخت می شد 
و چه یارانه معیشــتی که در مقطع گرانی بنزین 
برای کارگران در نظر گرفته شد. او ادامه داد: انگار 
به صورت سمبلیک می خواســتند به جامعه ابراز 
کمک کنند و ظاهراً کارگرانــی هم بودند که یک 
مرحله کمک معیشتی را دریافت کردند و مراحل 
دیگر را دریافت نکرده انــد. در واقع طرح حمایت 

معیشتی شمولیت واقعی را نداشته است.

راهکارهای دولت برای مقابله با كرونا ضعیف است

تشدید  بحران  معیشت
كرونا هزینه سبد معاش را باال برد                                                                                                                      دولت فقط به 9 درصد از جمعیت زیر خط فقر كمک بالعوض می كند

ناکارآمدی دولت در بحران کرونا
احسان سلطانی، اقتصاددان

نیمی از گرفتاری هایی که در کشور داریم به کرونا ارتباطی ندارد و مربوط به ناکارآمدی دولت، شکاف بین مردم و دولت، کندی و فشل بودن دولت و همچنین اختفای آمارها توسط دولت است.  به عبارت بهتر ما قبل از شیوع این بیماری 
دچار کرونای اقتصادی شده بودیم و این بیماری بر مشکالت اقتصادی دامن زد. تولید ناخالص داخلی در ایران 15 درصد کوچکتر شده و سهم خانوارها از 50 درصد به ۳5 درصد در سال گذشته رسیده است که تمام این آمارها نشان 
می دهد چقدر در اقتصاد ایران دچار مشکالت بوده ایم و کرونا تنها این مشکالت را تشدید کرده است. به هر ترتیب با وجود کرونا این مشکالت افزایش پیدا کرده و سهم خانوارها از اقتصاد همچنان کوچک و کوچکتر خواهد شد و سبد 

معیشتی نیز تقلیل پیدا خواهد کرد. 
کرونا آمد و گرفتاری هایی را که از قبل در کشور وجود داشت بیشتر کرد و نگرانی ایجاد شده در رابطه با دولتی است که فشل است و راه حل های دم دستی را برای حل بحران آماده کرده است. دولت حفاظت و حمایتی که 
از کسب و کارها و مردم کرده است بسیار جزئی بوده و در رابطه با فاصله گذاری هوشمند قوانینی رعایت نشده است. این سوال اینجا مطرح می شود که دولت فاصله گذاری هوشمند را چگونه معنا کرده است در حالی که 
در سطح شهر هیچ قانونی رعایت نمی شود. بر این اساس دولت باید وظایف نظارتی خود را تشدید کند چراکه حفظ بهداشت عمومی و سالمت مردم بایستی همزمان با کنترل قیمت ها و تامین اقالم ضروری مردم همراه 

باشد تا تنش های روانی عمومی در این حوزه کاهش یابد.
امروز دولت می خواهد هر اتفاقی که افتاده را بر سر کرونا خالی کند و مقصر خوبی برای مشکالت اقتصادی که از گذشته تا به امروز وجود داشته پیدا کرده است. سالی که در آن هستیم سال خوبی نخواهد بود و پیش بینی هایی هم که 

داشتیم خبر از همین اتفاق می داد. شاید با آغاز به کار مجلس جدید ما از سال بعد یعنی از نیمه دوم سال آینده  یک مقداری اوضاع بهتر شود که آن هم بستگی به زمان شروع به کار مجلس جدید خواهد داشت. 

قیمت خودرو حتی بیشتر از نرخ تورم رشد می کند
فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو

با توجه به مشکالت بسیاری که در کالن اقتصاد ایران وجود دارد و همچنین با وجود بی انضباطی مالی و اضافه برداشت های دولت، کسری شدید بودجه و بحران کرونا به اضافه افزایش هزینه های درمان سال پر تورمی را پیش رو خواهیم 
داشت. همچینین به طور کلی در سال آخر، دولت ها توجهی به فاکتورهای اقتصادی نمی کنند و نرخ تورم همچنان افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش نرخ تورم به طور قطع در بازار خودرو تاثیر زیادی خواهد گذاشت و در سال پیش رو 
قیمت خودرو حتی بیشتر از نرخ تورم رشد خواهد کرد. به عبارتی با به روز کردن قیمت ها با توجه به تورم 40 درصدی که حتما در آینده افزایش پیدا خواهد کرد قیمت خودرو نیز تا 40 درصد و حتی بیشتر نیز افرایش خواهد یافت. اما موضوع 
قیمت گذاری خودرو موضوع جدیدی نیست و شورای رقابت یا هر نهاد دیگری که مسئول قیمت گذاری شود نمی تواند با کار تعزیراتی و دستوری قیمت ها را کنترل کند. رویه شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو که به صورت دستوری 
خواهد بود تورم زاست و بازار خودرو کشش این اتفاق را نخواهد داشت. البته در حال حاضر ورود در این بازار توسط اکثر دهک های درآمدی تقریباً سخت و ناممکن شده  است، اما وجود نقدینگی باال و دالالنی که در بازار بسیار اثر گذار هستند، 

خود عاملی برای تحریک تقاضا های غیر واقعی است که در کنار تعهدات خودرو سازان می تواند عالوه بر افزایش قیمت ها در اثر واقعی تورم حاکم بر اقتصاد کشور، بازار خودرو را تحت الشعاع قرار دهد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نماینده وزیــر صمت در اصناف کشــور و عضو 
هیئت رئیســه اتاق اصناف ایران و تهران اظهار 
کرد: با پیگیری ها و هماهنگی های بعمل آمده 
با ســتاد ملی مبارزه با کرونا استان تهران، مقرر 
شد واحدهای صنفی کم خطر در پاساژهای غیر 
مســقف تهران پس از ثبت نام در سامانه وزارت 
بهداشــت و اخذ QR-CODE و اجرای کامل 
پروتکل های بهداشتی فاصله گذاری اجتماعی 

بازگشایی و شروع به فعالیت نمایند.
ابراهیم درســتی افزود: واحدهــای صنفی کم 
خطر در پاساژهای غیر مسقف تهران می بایست 
QR-CODE دریافتی را به شیشه مغازه نصب 
نمایند و با قرار دادن میــز در جلوی درب واحد 
حتی المکان از تجمع در واحد صنفی و پاســاژ 
جلوگیری بعمل آورند.وی با تشــکر از همراهی 
وزارت بهداشت و ســتاد ملی مبارزه با کرونای 
اســتان تهران، تاکید کرد: رعایت کامل پروتکل 
های بهداشــتی فاصله گذاری اجتماعی ضامن 

سالمتی هموطنان و فعالیت کسب و کارها خواهد 
بود، پس تمامی واحدهای صنفی می بایســت 
نســبت به اجرای صحیح نکات بهداشتی طبق 

پروتکل های ابالغی اقدام نمایند.
عضو هیئت رئیســه اتاق اصناف ایــران و تهران 
درخصوص اخذ تعهد از کارفرمایان و متصدیان 
صنفی در قبال سالمت کارکنان پس از بازگشایی 
تصریح کــرد: با پیگیری های صــورت گرفته از 
وزارت بهداشــت اعــالم گردید کــه هیچ گونه 
مسئولیتی در خصوص سالمت کارکنان متوجه 
کارفرمایان نیست، چراکه عوامل مختلفی میتواند 
باعث بروز بیماری کرونا گردد و این موضوع خارج 
از کنترل کارفرمایان است، البته تمامی متصدیان 
واحدهای صنفی ملزم بــه رعایت کامل پروتکل 
های بهداشتی می باشند.درستی در پایان تاکید 
کرد: مهلت ثبت نام در ســامانه وزارت بهداشت 
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اردیبهشت می باشد.

رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان چرم طبیعی و 
مصنوعی و یراق آالت تهران اظهار داشت در خصوص 
وضعیت فعلی صنوف مختلف گفت: شیوع بیماری 
کرونا و تعطیلی صنوف اصنــاف را در کالف بحران 
اقتصادی گرفتار کرده اســت. سعید حیاتی رئیس 
اتحادیه صنف فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی 
و یراق آالت تهران گفت: با تعطیلی صنوف مختلف 
به حهت شیوع ویروس کرونا و تصمیم  دولت برای 
کنترل این ویروس، انچه صنوف با آن درگیر شــده 
اند تا کنون بی ســابقه بوده است، کاالهای از پیش 
تولید شده و آماده فروش برای ایام پایانی سال، پس 
از انتطار یکساله رکود اقتصادی از بعد از تحریم ها، 
همگی به شکست رسید و اصناف در کالف سردرگم 

بحران اقتصادی گرفتار شده اند.
وی تاکید کرد: با این وضعیت اصنــاف با چک های 
برگشــتی و بیکاری کارگران، هجمه اظهارنامه های 
مالیاتی و ترس از جریمه های بیمه تامین اجتماعی 
اسیر شده اند، سایت ثبت نام بیمه بیکاری که از سوی 

بیمه تامین اجتماعی اعالم شده، هر روزه با اختالل همرا 
است و امکان ثبت نام نیست، انگار تالش و بازار دولت 

برای کارها و وعده های بی عمل و فرمالیته داغ است.
حیاتی با تاکید بر حمایت همــه جانبه اصناف در 
همه دوران ادامه داد: دولت به وعده های خود عمل 
نمی کند، از قشر زحمتکش و بزرگ اصناف حمایت 
نمی کند،شواهد نشان از کمک های دیگر دولت ها 
به فعاالن اقتصادی و مردم  دارد، کمکهای نقدی و 
ماهیانه ای که بلعوص بــوده و نمی گذارد تا تمامی 
اقشــار هم از ویروس جان خود را از دست بدهند و 
هم از ورشکستگی و نا امیدی. حیاتی افزود: اگر به 
کسب و کار امیدی هم باشد تنها در راه اندازی کسب 
اینترنتی خواهد بود، امروزه اندوخته ای هم نداریم تا 
بتوانیم حقوق معمولی کارگران و کارمندان خود را 
پرداخت کنیم. وی گفت: دولت از پرداخت وام با 1۲ 
درصد ســود خبر داده ، حال آنکه اگر با صفر درصد 
هم وام برهد، اصناف توان پرداخت نخواهند داشت، 

دولت به فکر درمان باشد نه تب بر.

مهرنوش در خصوص ادعای وزیر ارتباطات توضیحاتی 
را ارائه داد. در ادامه گفت وگو با کارشناســان حوزه 
ارتباطات در موضوع ادعای وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات برای تصاحــب فرکانس های ۷00 تا ۸00 
صدا و سیما، این بار با مدیرعامل سابق اپراتور رایتل 
جزئیات بیشــتری را در این رابطه را بررســی کرد. 
مینا مهرنوش مدیرعامل سابق شرکت رایتل درباره 
میزان استفاده اپراتور ها از ظرفیت فرکانس های در 
دسترس خود گفت: امکان استفاده بیشتر از ظرفیت 
فرکانس های در دسترس وزارت ارتباطات و اپراتور ها 
وجود دارد اما ظرفیت این فرکانس ها هنوز به صورت 
کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. به طور دقیق 
نمی توان گفت چقدر از ظرفیت فرکانس ها استفاده 
می شــود. این موضوعی اســت که اپراتور ها باید به 
صورت جداگانــه اعالم کنند و بگوینــد به روی هر 

فرکانس چه میزان استفاده دارند.

مشکالت اینترنتی کشور ربطی به کمبود 
فرکانس ندارد

مهرنوش مشــکالت اینترنت موجود در کشــور را 
مربوط به بحــث پهنای باند دانســت و افزود: افت 
ســرعت و قطعی در اینترنت خانگی هیچ ربطی به 
فرکانس ها ندارد بلکه مربوط به زیرســاخت های 
فرسوده مخابرات در شبکه خانگی است و واگذاری 
فرکانس های ۷00 تا ۸00 به وزارت ارتباطات تاثیری 
در سرعت اینترنت خانگی مشترکان نخواهد داشت.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر واگذاری فرکانس ها 
نمی تواند تاثیر خاصی در مشکالت اینترنتی مردم 
داشته باشــد ادامه داد: از لحاظ فنی افزایش تعداد 
فرکانس های موجود در وزارت ارتباطات برای حل 
مشکالت اینترنتی کشور موضوع درستی نیست، 
چون مشکل کمبود فرکانس ها در این زمینه اولویت 
بیستم است و مشــکالت مهم تری برای رفع این 
اختالالت وجود دارد که هیچ کدام حل نشده  است.

مدیرعامل سابق اپراتور رایتل بیان کرد: ارتباط میان 
اســتفاده اپراتور ها از فرکانس های ۷00 تا ۸00 و 
ارائه اینترنت پرسرعت به مردم بسیار ضعیف است. 
مهم ترین مســئله، دغدغه وزیــر ارتباطات درباره 
اینترنت خانگی اســت در حالی که مشکالت این 

اینترنت ربطی به کمبود فرکانس ها ندارد.

زیرســاخت های الزم برای اســتفاده از 
فرکانس های ۷۰۰ تا ۸۰۰ در اپراتورها وجود ندارد

مهرنــوش اظهــار داشــت: در حال حاضــر زیر 
ســاخت های الزم بــرای اســتفاده از اینترنــت 
فرکانس های ۷00 تا ۸00 در اپراتور ها وجود ندارد؛ 
حتی برای ظرفیت فعلــی فرکانس های در اختیار 

اپراتور ها هم زیرســاخت های الزم مهیا نیست.او 
گفت: اصوال در دنیا نوع فرکانس ۷00 تا ۸00 برای 
افزایش سرعت و پهنای باند استفاده نمی شود، بلکه 
فرکانس های باالتر را برای این مورد به کار می برند؛ 
این فرکانس ها بیشــتر برای حوزه اینترنت اشــیا 

)IoT( استفاده می شود.

فرکانس ها به عنوان ثروتی ملی باید با 
برنامه ای مدون مورد استفاده قرار گیرند

مدیرعامل ســابق رایتل درباره فرکانس ها توضیح 
داد: فرکانس منبعی طبیعی و غیرقابل تولید است 
و به همین دلیل جزو ثروت ملی محسوب می شود 
و در طبیعت تکرار شدنی نیست. فرکانس هایی در 
طبیعت وجود داشته که شــناخته شده و در حال 
حاضر به کار گرفته شــده  اســت.مهرنوش افزود: 
فرکانس ماننــد نفت یک ثروت ملی اســت و باید 
این ثروت به افرادی داده شــود که بتوانند به طور 
شایسته از آن ها استفاده کنند. استفاده از فرکانس ها 
باید برنامه مدون و مشــخص داشته باشد نه اینکه 
به دلخواه افراد مختلف این اســتفاده تغییر یابد.او 
ادامه داد: اگر برنامه ای بر روی کل فرکانس ها ارائه 
و عملکرد گذشته و آینده این فرکانس ها به صورت 
شفاف مشخص نشود، در آینده دچار رانت در این 

زمینه خواهیم شد.
مدیرعامل سابق رایتل تاکید کرد: باید مطالبه ای از 
وزارت ارتباطات شکل گیرد تا آذری جهرمی درباره 
اینکه ظرفیت استفاده از فرکانس هایی که در حال 
حاضر در دسترس اپراتور ها است و میزان درآمدزایی 
آن ها در گذشــته توضیح دهد و سپس به صورت 
شفاف مشخص شود که آیا ظرفیت این فرکانس ها 
کامل است یا خیر و از میان فرکانس های موجود در 
کشــور می توان کدام یک را با چه ظرفیتی و برای 
ایجاد چه میزان درآمدی به دیگران واگذار کرد.او 
اظهار داشت: چنانچه فرکانس های ۷00 تا ۸00 به 
وزارت ارتباطات سپرده شود، از آنجایی که بهترین 
نوع فرکانس برای استفاده در حوزه اینترنت اشیاء 
است، اگر در اختیار اپراتور جدید یا اپراتور های فعلی 
قرار گیرد با استفاده از آن برای ارائه اینترنت اشیاء، 
در 10 سال آینده می توان بهترین در آمد زایی را از 
آن  داشت.مهرنوش بیان کرد: سازمان صدا و سیما در 
حال حاضر برای ارائه خدمات HD از فرکانس های 
۷00 تا ۸00 استفاده می کند که در صورت در اختیار 
نداشتن آن ها خدمات این سازمان مختل می شود. 
وزارت ارتباطات باید برنامه ای جامع درباره هدفش 
برای استفاده از این فرکانس ها ارائه دهد تا تشخیص 
داده شود که بهترین و بیشترین استفاده از آن ها در 

کدام حوزه است.

پیش بینــی می شــود بازار 
 خــودرو بــه دلیــل ادامه 
سیاست های دولت در حوزه 
پولی شاهد افزایش قیمت در 
سال جاری باشد. قیمتگذاری 
خودرو از آن دسته موضوعاتی است که به دلیل نداشتن 
متولی سالهاست درگیر مشکالت شده است. بازار خودرو 
ایران در چند ســال اخیر بخصوص از سال گذشته تا به 
امروز به دالیل زیادی افزایش قیمت بسیاری داشته که در 
نهایت به ضرر مصرف کننده تمام شده است. همچنین 
با انتشــار برخی اخبار مبنی بر واگذاری قیمت گذاری 
خودرو به شورای رقابت در سال ۹۹ با توجه به ماهیتی 
که این شــورا در قیمت گذاری ها دارد بــاز هم باید در 
انتظار افزایش قیمت ها در بازار خودرو بود. سال ۹۸ در 

حالی پایان یافت که قیمت خودرو در بازار به شکل افسار 
گسیخته ای رشــد کرد و علی رغم وعده های مکرر رضا 
رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مدیریت 
بازار خودرو و کاهش قیمت آن، اما توفیقی در این زمینه 
نداشت. با آغاز سال ۹۹ طبق روال هر ساله موضوع قیمت 
گذاری خودرو در دستور کار قرار گرفت و مجددا توجه 
بخش زیادی از افراد را به خود جمع کرد، جلسه نخستی 
که بدین منظور برگزار شد خروجی خاصی در پی نداشت 
و تنها نکته مهم این جلسه زمزمه بازگشت مجدد شورای 
رقابت به قیمت گذاری خودرو بود که به نظر می رسد زیاد 

به مذاق خودروسازان خوش نیاید.
در این باره امیرحسن کاکایی در گفت وگو با خبرگزاری 
میزان درباره ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری 
خودرو، اظهار کرد: این تغییر و تحوالت تاثیر خاصی برای 
خودروسازان ندارد، به دلیل اینکه زمانی که شورای رقابت 
از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد، قیمت گذاری 
مجددا با همان منطق شــورا صورت گرفت.کارشناس 

صنعت خودرو با بیان اینکه قیمــت خودرو های پرتیراژ 
در کشور مبتنی بر قیمت ۷ بهمن سال ۹۷ است، افزود: 
در یکسال گذشته قیمت رسمی فروش خودرو هایی که 
قبال تحت اختیار شورای رقابت بود کماکان ثابت است در 
حالی که اگر همان زمان قیمت گذاری در اختیار شورای 
رقابت بود و از سال ۹۷ به سال ۹۸ ورود می کردیم بر اساس 

معیارهایی، شورا یک افزایش قیمتی را قبول می کرد.
وی گفت: از نظر نتایج کنار رفتن شورای رقابت، تاثیری 
برای خودروسازان نداشته اســت و فقط به دلیل اینکه 
پای وزارت صنعت به میان آمد، حواشــی کمتر شــد و 
خودروســازان همانند گذشــته اعتراض نمی کردند و 
قیمت ها را راحت تر قبول کردند.کاکایی با بیان اینکه با 
حذف شــورای رقابت دو اتفاق صورت گرفت، ادامه داد: 
اتفاق نخســت این بود که قیمت خودرو هــای پرتیراژ 
افزایش یافــت یعنی هیچ رابطه منطقی در یک ســال 
گذشته بین قیمتی که خودرو در کارخانه فروش می رفت 
با قیمتی که در بازار فروش می رفت وجود نداشت و تفاوت 

فاحشی پیدا کرد بنابراین تفاوتی با حذف شورای رقابت 
به وجود نیامد و فقط دالالن سود بردند اتفا ق دوم زیان 
۳0 هزار میلیارد تومانی بود که خودروسازان از این ناحیه 

به آنه وارد شد.
کارشــناس صنعت خــودرو تصریح کــرد: البته هنوز 
مســئوالن برای در اختیار قرار دادن قیمت گذاری به 
شورای رقابت به نتیجه نرسیدند و این مسئله به تعویق 
افتاده و هر روز تاخیر در تصمیم گیری در شرایط تحریمی 
و شیوع کرونا صنعت خودرو را با مشکل مواجه می کند.

کاکایی تاکید کرد: سئوال اصلی این است آیا قیمت گذاری 
بر اساس قیمت های رویایی باید انجام شود یا قیمت گذاری 
آزاد و یا قیمت گذاری دستوری، اما نکته مهم این است که 
باید بر اساس قیمت های واقعی باید به این سئوال جواب 
داده شود.اکنون با توجه به شرایط موجود و زمزمه های 
بازگشت شورای رقابت باید به انتظار جلسات بعدی بود تا 
مشخص شود آیا قیمت خودرو به خواست خودروسازان 

افزایش می یابد و یا دولت زیربار این خواسته نمی رود.

اصرار به قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت تورم زاست

گرانی چندباره در بازار خودرو
پیش بینی افزایش بیش از 40 درصدی قیمت ها در بازار خودرو

گروه اقتصادی
News kasbokar@gmail.com

زمان  فعالیت  صنوف پرخطر مشخص نیست

دولت به وعده های خود عمل نمی كند

ورشکستگی و نا امیدی توان اصناف را گرفته است

امکان استفاده بیشتر از ظرفیت فركانس های وزارت ارتباطات در اپراتورها وجود دارد

اپراتورها زیرساخت  الزم برای استفاده 
از فرکانس های ۷۰۰ تا ۸۰۰ را ندارند
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كاهش 35 درصدی مسافران تاكسی های اینترنتی 
شیوع ویروس کرونا درخواست تاکسی اینترنتی را کاهش داده است و بخشی از 
افراد جامعه از نظر معیشتی دچار آسیب شده اند. دورکاری، کاهش میزان تردد 
شهروندان، افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی، تعطیلی مدارس و مراکز 
آموزش عالی، فرهنگی و ورزشی، تعطیلی بسیاری از مشاغل و صنوف و به دنبال 
آن کاهش تردد در سطح شهر باعث شده است تا کسب و کارهایی چون تاکسی 
اینترنتی نیز دچار چالش شوند. تاکسی اینترنتی یکی از کسب و کارهایی است 
که در پی شیوع کرونا در ایران با رکود اقتصادی مواجه شد و در برخی موارد نیز 
به دلیل کاهش تعداد مسافران و افزایش خریدهای اینترنتی تغییر کاربری داد. 
معاون اقتصادی رئیس جمهوری در این راســتا از وزیر کشور خواسته است تا 
برای حمل کاال امکانی فراهم شود تا با حفظ ملزومات بهداشتی کاال و مرسوالت 
فروشگاه های اینترنتی از طریق ناوگان حمل مسافر شهری شامل تاکسیرانی 
شهری و ناوگان ذیل شرکت های مسافربر اینترنتی به دست متقاضیان برسد.

شاید ارسال مرســوله از طریق تاکسی اینترنتی بتواند بخشــی از زیان مالی 
این کسب و کار را جبران کند اما به گفته علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان 
تاکسیرانی تعداد مســافران 35 درصد کاهش یافته است که کاهش معنادار 
مسافر بر کسب و کار تاکسی اینترنتی نیز تاثیر گذاشته و آن را دچار چالش می 
کند. محمد 27 ساله یکی از رانندگان تاکسی های اینرتنتی که می گوید شغل 
اصلی اش در خیاطی است و در کنار آن در اسنپ نیز کار می کند اما با شیوع 
کرونا و تعطیلی کسب و کارها در حال حاضر تنها منبع درآمدش مسافرکشی 
است. به گفته وی، تعداد مســافر در روزهای کرونایی خیلی کم شده است. از 
طرفی شرکت های فعال در حوزه تاکسی اینترنتی نیز برای ترغیب و تشویق 
شهروندان به استفاده از تاکسی اینترنتی قیمت برخی مسیرها را کاهش داده 
اند و این امر باعث شــده تا درآمد روزانه ما رانندگان بسیار پایین بیاید. از رضا 
درباره حمل کاال از طریق تاکسی اینترنتی ســوال می کنم که وی می گوید: 
تاکنون دو مورد جابجایی کاال که از طریق اینترنتی خریداری شده بود، انجام 
داده ام که تعداد حمل کاال و مرسوالت آن قدر نیست که بتواند جبران کاهش 
تعداد مسافر را بدهد. در این میان، هستند برخی شرکت های تاکسی اینترنتی 
که در حمایت از رانندگان اقداماتی را آغاز کرده اند.ژوبین عالقه بند، مدیرعامل 
تاکسی اینترنتی اسنپ چندی پیش از تخصیص 20 میلیون ریالی با بازپرداخت 
10 ماهه به رانندگان خود خبر داد. وی با اشاره به فعالیت پنج هزار راننده در 
اسنپ گفته است در حمایت از رانندگانی که به کرونا مبتال شده اند، 50 میلیون 

ریال وام پرداخت خواهد کرد.

 بيش از 250 استارتاپ حوزه آنالین در پویش كرونا 
پالس ثبت نام كردند

دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی از مشارکت 50 درصدی 
فعاالن حوزه سالمت آنالین در پویش کرونا پالس خبر داد و گفت: فعاالن زیست 
بوم آنالین و دیجیتال استقبال خوبی برای حضور در پویش کرونا پالس داشته اند 
تا از ظرفیت های این حوزه برای مبارزه با کرونا و شعار در خانه بمانیم بهره بریم. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ بحران کرونا توانمندی زیست بوم 
فناوری و نوآوری در کشور را به رخ کشید. آن هم زمانی که فعاالن این زیست بوم 
با شیوع بیماری و در کنار ایثارگری و خدمات درخشــان کادر درمانی و در پاسخ 
به فراخوان معاونت علمی دست به کار شدند و بسیاری از تجهیزات و محصوالت 
پیشــگیری، درمان و مقابله با این بیماری را با برند ایران ساخت در اختیار مردم و 
جامعه قرار دادند. این گام نخست بود.در گام بعدی پویش »کرونا پالس« ویژه کسب 
و کارهای آنالین و استارتاپ ها راه اندازی شــد تا از سایر ظرفیت های این زیست 
بوم نیز برای مواجه و مقابله با بیماری کرونا بهره مند شویم. پرویز کرمی دبیر ستاد 
فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی در خصوص روند پیشرفت کار در 
پویش کرونا پالس گفت: این پویش به نوعی بسته حمایتی معاونت علمی و فناوری 
از استارتاپ های حوزه آنالین، دیجیتال و مجازی است تا شاهد گسترش خدمات 
آنالین و موفقیت ها در این حوزه ها و نقش آفرینی استارتاپ ها باشیم.کرمی ادامه 
داد: براساس این پویش استارتاپ های فعال در 9 حوزه آموزش آنالین، حمل و نقل 
آنالین، سالمت آنالین، ورزش آنالین، سرگرمی و توریسم آنالین، تولید محتوای 
آنالین، نوآوری اجتماعی، فروشــگاه های آنالین و ایده و ابتکارات فراخوان و مورد 

حمایت قرار می گیرند.

» دیجی كاال« و »تپ سی« در یك قدمی بورس
در کنار عرضه های اولیه این روز های بازار ســرمایه و ورود شرکت های دولتی به 
این حوزه، جذابیت شرکت های بزرگ استارتاپی، چون "تپ سی "و "دیجی کاال" 
می تواند شرایط اعتالی هر چه بیشتر بازار را حداقل در حوزه فرابورس، فراهم کند. 
سال گذشته، حمید محمدی هم بنیان گذار دیجی کاال درخصوص احتمال ورود 
این شرکت به بازارسرمایه گفت: یک شرکت برای حضور در بورس باید شرایطی از 
جمله ساختار شرکتی، حاکمیت شرکتی، سیستم های گزارش دهی، صورت های 
مالی، استاندارد گزارش های مالی را داشته باشــد. وی ادامه داد: تمامی این نکات 
برای ورود یک کسب و کار ساختار مند و با مکانیزم حاکمیت شرکتی در بازار سهام 
الزم است تا بتواند اعتماد بازار سرمایه را جلب کند.بنیان گذار دیجی کاال در خصوص 
برنامه این شرکت برای حضور در بورس عنوان کرد: در این رابطه نمی توان اظهارنظر 
قطعی داشت چراکه بررسی ها و تحقیقات الزم در حال تکمیل است. محمدی افزود: 
طی یکسال گذشته، شرایط جهت احراز در حال آماده سازی بوده و تنها امور اداری 
مربوط به بورس باقی مانده که احیانا مسائل و مشکالتی را به همراه خواهد داشت 
بنابراین راجع به زمان دقیق ورود به بازارسرمایه نمی توان نظر قطعی داد. در سال 
جدید اخباری حاکی از ورود شرکت های دیگری، چون دیجی کاال و تپ سی نیز به 
گوش می رسد. در کنار عرضه های اولیه این روز های بازار سرمایه و ورود شرکت های 
دولتی به این حوزه، جذابیت شرکت های بزرگ اســتارتاپی نیز می تواند شرایط 
اعتالی هر چه بیشــتر بازار را حداقل در حوزه فرابورس، فراهم کند. امیر هامونی، 
مدیرعامل فرابورس ایران در این رابطه عنوان کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد 
با این دو استارت آپ بزرگ )تپ ســی و دیجی کاال( بسیاری از موانع برطرف شده 
و برخی از مشکالت باقی مانده که به زودی مرتفع می شود. دیجی کاال و تپسی در 
این دوره توانسته اند بسیاری از مشکالت خود را برای ورود به بورس برطرف کرده و 

حضور این دو شرکت بر تابلوی بورس در دستور کاری ما قرار گرفته است.
وی در خصوص نحوه پذیرش اســتارت آپ ها در بورس خاطرنشــان کرد: از سال 
گذشته با چند استارت آپ معروف که در بازار مشغول به فعالیت هستند، جلسات 
جدی و متعددی برگزار شــده که دیجی کاال و تپسی توانســتند در این جلسات 
بســیاری از موانع را جهت حضور در بورس برطرف کننــد. هامونی پیش تر خبر 
وجود یک لیست هزارشرکتی از  SMEها و اســتارت آپ های متقاضی به بورس 
داده بود که اکثریت آن ها با مشــکالت حاکمیتی، شرکتی و شفافیت حسابرسی 
مواجه بودند همین مشکالت ورود آن ها به بورس را با مشکل مواجه می کرد. میان 
اســتارت آپ های مطرح متقاضی ورود به بورس نام کافه بازار نیز شنیده شده بود، 
اما به نظر می رسد کافه بازار جزو اولین اســتارت آپ هایی که وارد بورس می شود 

نخواهد بود.
او در مورد وضعیت کافه بازار برای حضور در بورس گفت: جلسه ای با کافه بازار برگزار 
شد؛ اما پیگیری زیاد از سوی این شرکت صورت نگرفت. هرسه استارت آپ نام برده 
همزمان مذاکره برای ورود به بورس را آغاز کرده که دیجی کاال و تپســی از لحاظ 

پذیرش آماده تر بودند.

اخبار

مهم ترین نگرانی استارت آپ ها در حال حاضر 
جریان نقدینگی است که آینده شغلی آنها را به 

خطر می اندازد.
رضا الفت نســب، عضو هیات مدیــره اتحادیه 
کشــوری کســب و کارهای مجــازی  گفت: 
 اروپــا به شــدت درگیــر کرونا ویروس شــده 

است.
 در این بین تعداد زیادی از شــرکت ها از جمله 
استارت آپ ها دچار مشــکالت و نگرانی هایی 
شــده اند. در این راســتا دولت های اروپایی با 
 ارائه مشــوق هایی ســعی در کاهــش نگرانی

 استارت آپ ها دارند.
به گزارش »فرهیختگان آنالین«، وی ادامه داد: 
مهم ترین نگرانی استارت آپ ها در حال حاضر 
جریان نقدینگی است که آینده شغلی آنها را به 

خطر می اندازد. 
در ادامه مشوق هایی که از سوی 6 دولت اروپایی 

به استارت آپ ها ارائه شده است بیان می شود:

ایتالیا
* معافیت مالیاتی تا 2 میلیون دالر برای استارت 

آپ ها
* تعویق مهلت پرداخت مالیات

* اعطای وام 5 میلیون دالری به کسب و کارهای 
کوچک و متوسط با امکان ضمانت بازپرداخت 

توسط دولت
* تعلیق باز پرداخت وام مسکن و وام های بلند 

مدت برای کارمندان

ایرلند
* به تعویق  انداختن دریافت مالیات از استارت 

آپ ها
* ایجاد امکان اعطای وام یک میلیون دالری به 
اســتارت آپ هایی که به صورت مستیقم تحت 

تاثیر کرونا قرار گرفته اند
* پرداخت کمک هزینه حقوق پرسنل به کسب 

و کارهایی که پرسنل خود را حذف کرده اند

انگلیس
*استارت آپ هایی که نمی توانند بدهی مالیاتی 

خود را پرداخت کنند از دولت درخواست کمک 
کنند

* بخشــودگی جریمه معوق مالیات اســتارت 
آپ ها

*اعطای کمک بــال عوض10هــزار پوندی به 
اســتارت آپ هایی که به صورت مستقیم تحت 

تاثیر کرونا قرار گرفته اند

سوئد
* امکانی را به استارت آپ هایی داده می شودکه 
پرداخت سهم تامین اجتماعی مالیات بر ارزش 
افزوده و مالیات مقدماتی حقوق را تا 12 ماه به 

تعویق بیندازند
*آن دســته از اســتارت آپ هایی که مالیات 
خــود را بــرای ســال 2020 پرداخــت کرده 
انــد مــی تواننــد مبلغــی کــه به ســازمان 
 مالیاتــی ســوئد پرداخت کــرده انــد را پس

 بگیرند
*براساس ضرورت هایی که کسب و کارهای نوپا 
متضرر شدند دولت سوئد تا سه چهارم هزینه ها 

را پوشش خواهد داد

فنالند
* تعویق پرداخت هزینه مالیاتی استارت آپ ها

* امــکان واســطه گــری دولــت در گرفتن 
 وقت بــرای پرداخــت بازپرداخــت وام بیمه

 از بانک ها
* ایجاد امکان قطع همکاری موقت با کارمندان 

بدون اخراج آنان
*اختصاص اعتبار 4 میلیارد یورویی برای کمک 

به استارتا پ ها

پرتغال
* اختصاص 60 میلیون یورو به استارت آپ های 

حوزه گردشگری
* تمدید مهلت پرداخت مالیات

* ایجاد خط اعتباری 200 میلیون یورویی برای 
استفاده سایر کسب و کارهای نوپا

* حمایت از کســب و کارها جهت حفظ نیروی 
انسانی

ستاد توســعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از حمایت از زیرساخت های آموزش 
آنالین و شرکت های دانش بنیان  توانمند در این 

عرصه در بحران کرونا خبر داد.
 به گزارش مهر، برگزاری آنالین کالس های درس 
در ایران یکی از تجربیات جدید و شــاید مورد 
نیازی است که این روزها در شرایط بحرانی کرونا 

مورد استفاده قرار گرفته است. 
آموزشی که در ســال های تحصیلی آینده و در 
تعطیالت ناخواسته ای که پیش می آید، به کار 
خواهد آمد و از ایجاد وقفه در یادگیری و آموزش 

پیشگیری می کند. 
هم اکنون وزارت آموزش و پرورش با راه اندازی 
شــبکه ای همه گیر و سراسری در کشور به این 
سیســتم جدید آموزشی، ســاختاری منطقی 
و یک شــکل داد و همه دانش آموزان سراســر 
کشــور با معلمان و مدیران مدرســه در ارتباط 
 هستند و آموزش های درسی را بی وقفه دریافت

 می کنند.
از این رو ســتاد توســعه فناوری های اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندســازی معاونــت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری نیز اعالم کرد که به 
دنبال توسعه زیرساخت های فناوری ارتباطات و 
اطالعات در کشور، این روزها دست به کار شده 
تا با حمایت از زیرســاخت های آموزش آنالین 
و شــرکت های دانش بنیان  توانمند، به توسعه 

آموزش مجازی در کشور شتاب دهد.

آموزش آنالین چیست؟
در یک تعریف ساده می توان یادگیری یا آموزش 
آنالین را یک آموزش برنامه ریزی شده دانست 
که افراد در محیط هایی جــدا از هم اما زیر یک 
سقف متحد آموزشی مبتنی بر فناوری  اطالعات 
و ارتباطات، آمــوزش می بینند. به همین دلیل 
آموزش آنالین، به فناوری های ارتباطی و نهادی 
برای طراحی و برنامه ریزی آموزش نیازمند است. 
آموزش آنالین باید شامل دو طرف ارتباط، یعنی 

مدرس و یاد گیرنده باشد. 
قرن بیست و یک که دیگر اینترنت و ابزار ارتباطی 

به یک وســیله ضروری برای همه تبدیل شده و 
در دورترین نقاط کشور هم رخنه کرده، شرایط 
توســعه خدمات آنالین هم فراهم شــده است 
که باید از این فرصت ناب در کنار خانه نشــینی 
دانش آموزان و دانشــجویان برای توســعه این 
خدمات بهره برد. سیستم پیاده سازی یادگیری 
مجازی با کمــک مجموعــه ای از نرم افزارهای 
آموزشــی امکان پذیر است. ســامانه مدیریت 
آموزشگاه که بنا به اهداف مدیریت آموزشی در 
آموزشگاه های حضوری پیاده سازی می شود و 
سایر ابزارهای مدیریت آموزش الکترونیکی بنا به 
نوع درخواست مخاطبان،  به صورت جداگانه و یا 
همگی با هم می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

توسعه زیرساخت های آموزش آنالین
در شــرایط فعلی بحران کرونــا، پویش »کرونا 
پالس« نیز توسط ستاد توســعه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
و ستاد فرهنگ ســازی اقتصاد دانش بنیان در 
کشور ایجاد شده است و تالش دارد با کمک به 
تسریع مجوزها و اقدامات در خالق یا دانش بنیان 
شدن اســتارت آپ ها، ارائه حمایت های مالی، 
کمک به رفع موانع قانونی برای اخذ مجوز، کمک 
به تبلیــغ و معرفی آنها و تامین زیرســاخت ها، 
شبکه سازی بین اســتارت آپ های مختلف، از 
خدمات آنالین مــورد نیاز مــردم در روزهای 

قرنطینه حمایت کند.
با راه اندازی این پویــش، حوزه های تاثیرگذار 
در فضــای مجازی تقویت می شــود و از طریق 
آن ظرفیت های اســتارت آپی آنالین شناسایی 
و مورد حمایت قرار می گیرد. پــس از ارزیابی 
ظرفیت های آنالین، ارتقای آنها و پایدار سازی و 
کمک به ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر انجام 

می شود.
آمــوزش آنالین، حمل و نقل آنالین، ســالمت 
آنالین، ورزش آنالین، ســرگرمی و توریســم 
آنالیــن، تولیــد محتــوای آنالین، نــوآوری 
اجتماعــی، فروشــگاه های آنالیــن و ایــده و 
 ابتکارات از جملــه حوزه های مدنظــر در این

 پویش است.

استفاده از ماسک برای رانندگان اسنپ الزامی شد
سامانه هوشمند حمل ونقل اسنپ در مسیر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا استفاده از ماسک را برای تمامی رانندگان ناوگان خود الزامی کرده است. این سامانه به منظور حفظ سالمت 

راننده و مسافر و همچنین بهبود بهداشت سفر اقداماتی در نظر گرفته که با کمک آن ها بتواند فرهنگ استفاده همگانی از ماسک را در سفرهایش جا بیندازد.

بــه زودی 23 میلیــون 
خانوار، وام قرض الحســنه 
یــک میلیونی بــه عنوان 
تســهیالت حمایتــی در 
دوران شیوع کرونا دریافت 
می کنند و این به معنای تزریق حدود 200 میلیون 
دالر نقدینگی به بازار اســت. به این رقم بسته های 
حمایتی وعده داده شــده برای نیــم دهک پایین 
جامعه، افزایش مســتمری بیــکاری و کمک های 
نهاد های حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده 
کرونا را هم اضافه کنید. هرچند این تسهیالت برای 
خانوارها یا بنگاه هایی که مشــمول این تسهیالت 
شده اند خبر خوبی است اما برای اقتصاد به معنای 
ورود نقدینگی و تزریق پول، تورم بیشــتر و گرانی 
است و به عبارتی آمده ایم از چاله دربیاییم؛ اما در 

چاه افتاده ایم! 
این در حالی اســت که رئیس اتاق بازرگانی تهران 
با اشاره به تبعات گسترده شــیوع کرونا و تعطیلی 
و رکود کسب وکارها، عنوان کرد که احتماالً دولت 
باید برای جبران این خسارات به اقتصاد پول تزریق 
کند که نتیجه محتمل آن، افزایش جهشی نرخ تورم 
است، تورمی که پیش از این هم باال و فزاینده بود. 

مسعود خوانساری با بیان اینکه حداقل دو ماه است 
که کسب و کارهای کشــور دچار مشکل شده و به 
تبع آن، وارد دوره رکودی خواهند شد؛ گفت: »به 
نظر می رسد که دولت ناچار خواهد بود پمپاژ پول به 
اقتصاد را صورت دهد؛ بنابراین اقتصاد ایران با تورم 
بزرگی مواجه خواهد شــد. چهره ای که از اقتصاد 
ایران در دوران افول شــیوع کرونا در ذهن من به 
عنوان یک فعال اقتصادی نقش می بندد، اقتصادی 

است که قطعا دارای تورم بزرگی خواهد بود.«
وی افزود: »اقتصاد ایران طی سال های قبل دچار 
تحریم و محدودیت های بین المللی شــده، ضمن 
اینکه پیش از شــیوع کرونا پیش بینی بر این بود 
که سال 99، اقتصاد ایران رشد منفی داشته باشد؛ 
اما اکنون با توجه به شیوع ویروس کرونا و کسری 
شدید بودجه که از سوی بخش های مختلف برآورد 
می شــود، به نظر می رســد وضعیت اقتصاد ایران 

نسبت به گذشته بدتر باشد.«

کنترل تورم، مهم تر از وام است
برآورد دقیقی درباره تاثیر کرونا بر شــاخص های 
کالن اقتصــادی صورت نگرفته اســت. شــاهد 
گرانی های مقطعی و مــوردی بوده ایم. با این همه 
هنوز سیگنال های مشــخصی از بازار های مختلف 
دریافت نشده است. مســکن واکنش شدیدی به 
بحران کرونا نشــان نداده و دالر و طال بیشــتر از 
نوســانات جهانی پیروی کرده اند. با وجود این، به 
صورت ذهنی این انتظار وجــود دارد که قیمت ها 
یکمرتبه باال بکشند و تورم لجام گسیخته ای ایجاد 
شود. چنین اتفاقی به شــدت بر معیشت مردم به 
ویژه دهک های پاییــن جامعه تاثیــر می گذارد. 
نکته مهم در ایــن بین تورم انتظاری اســت که با 
اظهارات برخی مســئوالن به وجود آمده اســت. 
یک محاسبه ســاده نشــان می دهد که تورم 40 
درصدی به راحتی حمایت های معیشتی را می بلعد. 
یعنی اینکه اگر تورم کنترل نشــود نه تنها وام یک 
میلیونی، کمک های بالعوض و وام های نجات دهنده 
کســب و کار ها فایده ای ندارد که عمال شهروندان 
بدهکار می شــوند و پولی هم ته جیب شان نیست 
تا بدهی شــان را صاف کنند. بر این اســاس شاید 
یکی از اصلی ترین راهکارها در این روزها و روزهای 

پساکرونا کنترل تورم است.

پمپاژ پول به اقتصاد برای جبران آسيب های كرونا محتمل است

تورم بزرگ در راه ایران
افزایش جهشی نرخ تورم در پی شيوع كرونا

پیش بینی تورم 30 درصدی 
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

اگر تسهیالت حمایتی دولت به بنگاه ها اعطا شود، این بنگاه ها می خواهند این پول را برای خرید مواد اولیه خرج کنند، فعالیت هایشان را انجام دهند و کسری های خود را جبران کنند و حرفی در آن نیست. این پول 
وارد اقتصاد می شود و نهایتا تقاضا را باال می برد؛ اما از طرف دیگر همین پول شرایط عرضه را نیز امکان پذیر می کند. شما وقتی این پول را نپرداخته اید این بنگاه ها شرایط عرضه خوبی ندارند، نمی توانند مواد اولیه 
تامین کنند، نمی توانند یک سری از هزینه هایشان را بدهند و مشکالت بسیاری دارند. پس تزریق پول درست است که تقاضا را باال می برد، ولی عرضه را هم گسترش می دهد و این می تواند آن نگاهی که فقط تورم زا 
هست را کاهش دهد. واژه »ابرتورم« که برخی اقتصاددانان به کار می برند اثرات منفی در جامعه بر جای می گذارد چون وقتی شما کلمه »ابرتورم« را به کار می برید، در حال حاضر شرکت تولیدکننده مبلی که تا دیروز 
یک دست مبل را 20 میلیون تومان می فروخت، انتظار ابرتورم دارد، پس هم اکنون قیمت مبل را 30 درصد باال می برد چون می گوید در برخی اخبار اعالم شده که امسال ابرتورم وجود دارد. ما باید از ابتدا این زمینه 
را ایجاد نکنیم. به هر حال کشور ما کشوری است که تورم دارد و میزان تورم آن نیز امسال حدود 30 درصد است؛ اما ابرتورم نیست. ابرتورم در ایران تورم های باالی 70 درصد است. در ایران 30 درصد یعنی یک تورم 
گرم؛ یعنی از تورم معمول کمی بیشتر چون معمول اقتصاد ایران در 40 سال گذشته 20 درصد تورم بوده است. پس زمانی که این میزان به 30 درصد می رسد یعنی کمی بیش از معمول است و این در حالی است که 

ابرتورم یعنی تورم باالی 70 درصد. الزم است این نکته ذکر شود که امسال جزو آن سال هایی نیست که تورم به 70 درصد برسد. 

پمپاژ پول تورم زاست
کمیل طیبی، اقتصاددان

طبیعی است که یک تورم انتظاری به دلیل شرایطی که هست در پیش داریم. در حال حاضر سطح تقاضا در بسیاری از بخش ها به دلیل تعطیلی خیلی از فعالیت هاست و به همین دلیل تقاضا پایین است؛ ولی طبیعی 
است تقاضای اضافی در بعد از این شرایط به وجود بیاید زیرا در حال حاضر این تقاضا نهفته است. بنابراین یک تورم انتظاری خواهیم داشت با توجه به اینکه انباشت تورم را از سال های گذشته داریم، این تورم در سال 
98 بیش از 40 درصد بود. بنابراین هم از سمت عرضه رکود وجود دارد چون فعالیت ها خوابیده و می تواند تورم را ایجاد کند و هم از سمت تقاضا. وقتی چنین پمپاژ پولی که شکل بگیرد و آن حجم نقدینگی را افزایش 
دهد، طبیعتا می تواند تورم زا باشد ولی در اینکه اگر بگوییم یک تورم افسارگسیخته ای به وجود می آید، این مساله در حال حاضر قابل پیش بینی نیست. می توانیم بگوییم تورم وجود دارد و باال نیز هست. اما با توجه 

به سیاست های انقباضی بانک مرکزی، احتمال یک جهش تورمی شدید کاهش می یابد. 

میناسادات حسینی
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سرمقاله

به دليل  شيوع  گسترده  كرونا  انجام شد
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