
براساس مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگر 
عادی برابر ۶١ هزار و ١٨٠ تومان و مزد هر ساعت اضافه 

کار عادی هشت هزار و ٣۴۶ تومان است.
اضافه کاری جزو مواردی اســت که کارگران در زمان 
کار خود به وفور با آن ســر و کار دارند. نپرداختن این 
اضافه کاری یا کم پرداختن این مقوله از جمله مشکالت 
کارگران است که با پردازش این موضوع می توان به آگاه 

سازی کارگران کمک کرد.
مطابق قانون، هر کاگر بایســتی در طــول یک هفته، 
مدت ۴۴ ساعت به کار اشــتغال داشته باشد، چنانچه 
۴۴ ســاعت را بــر ۶ روز کاری )به غیــر از روز جمعه( 

تقســیم کنیم، از هر کارگر انتظار مــی رود در طول 
 یــک روز، هفت ســاعت و ٣٠ دقیقه به کار اشــتغال 
داشته باشد. محاســبه اضافه کاری بر مبنای مزد یک 
ساعت کار عادی به اضافه ۴٠ درصد فوق العاده اضافه 
کاری است که در این زمینه شیوه قانونی محاسبه که 
در اجرا با عملکرد کارفرمایــان و مراجع حل اختالف 
هماهنگی دارد به شرح زیر است: مزد روزانه= مزد ماهانه 
تقسیم بر ٣٠، مزد یک ساعت کار عادی= ۷ ساعت و ٣٠ 
دقیقه تقسیم بر مزد روزانه، مزد یک ساعت اضافه کاری= 
۴٠ درصد مزد یک ساعت کار عادی+ مزد یک ساعت 
کار عادی، حداقل مزد ماهانه در سال جاری یک میلیون 

و ٨٣۵ هزار و ۴٢۶ تومان و مزد هر ساعت کار ۶١ هزار و 
١٨٠ تومان است.مزد هر ساعت کار عادی هشت هزار و 
٣۴۶ تومان و فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ١١ هزار 
و ۶٨۵ تومان است. فوق العاده هر ساعت شب کاری ٢ 
هزار و ٩٢١ تومان، فوق العاده هر ساعت جمعه کاری سه 
هزار و ٣٣٨ تومان، فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر 
٩٩ معادل ١٠ درصد حقوق ١٨٣ هزار و ۵۴٢ تومان و 
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ٩٩ معادل ١۵ 
درصد حقوق ٢۷۵ هزار و ٣١۴ تومان است. فوق العاده 
نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ٩٩ معادل ۵.٢٢ 

درصد حقوق ۴١٢ هزار و ٩۷١ تومان است.

بانک مسکن بخشنامه جدید افزایش سقف و مدت 
تقسیط تسهیالت قرض الحســنه ازدواج را به شعب 

سراسر کشور ابالغ کرد.
براساس بند ”الف“ تبصره ١۶ قانون بودجه سال١٣٩٩ 
کل کشور مقرر شده است: به منظور حمایت از ازدواج 
جوانان، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی 
که تاریخ عقد آنان بعــد از اول فروردین ماه ٩۶ می 
باشد و تاکنون تســهیالت ازدواج دریافت نکرده اند، 

پرداخت شود.
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج برای هریک از زوج 
ها در ســال ١٣٩٩ پانصدمیلیون )۵٠٠.٠٠٠.٠٠٠( 

ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن 
 معتبر و سفته است.همچنین نرخ کارمزد تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج همچنان ۴ درصد تعیین شده 

است.
همچنین بخشــنامه جدید مبنای عملکرد شــعب 
بانک مســکن در خصــوص پرداخت تســهیالت 
ازدواج در ســال جاری قرار خواهــد گرفت. مطابق 
با بخشــنامه ابالغی افراد مندرج در مفــاد ماده ۵٠ 
قانون خدمات رســانی به ایثارگران، مــی توانند به 
میزان ٢ برابر افرادعادی یعنی مبلغ یک میلیارد ریال 
مطابق با شرایط و ضوابط تعیین شده از این تسهیالت 

استفاده کنند. این بخشــنامه می افزاید:در اعطای 
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج، احراز توانایی مالی 
 متقاضیان در بازپرداخت اقساط بر اساس ضوابط جاری 

بانک الزامی است.
مطابق با شــرایط پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج، افزایش سقف تسهیالت موصوف قابل تسری 
به تســهیالت گیرندگان قبلی )پس از ثبت قطعی 

قرارداد( نخواهد بود .
رعایت ســایر شــرایط و ضوابط مندرج در ســامانه 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج جهــت دریافت 

تسهیالت مذکور الزامی می باشد.

یک بشــکه نفت خام برنت )١۵٩ لیتر( صبح روز دوشــنبه اول 
اردیبهشت )٢٠ آوریل( به قیمت حدود ٢۷ دالر معامله شد. قیمت 
نفت خام "وست تگزاس اینترمیدیت" )WTI( نیز به نازل ترین 
نرخ خود در ٢١ سال گذشته رســید و در بازار بورس١۴ دالر و ٨۴ 

سنت داد و ستد شد.
بهای نفت به رغم توافق عربستان، روسیه و آمریکا بر سر کاهش تولید 
آن به پائینترین نرخ خود در دو دهه گذشته رسید. هرچه ویروس 
کرونا در جهان بیشتر شیوع پیدا می کند، بهای طالی سیاه نیزکاهش 

می یابد. یک بشکه نفت خام برنت )١۵٩ لیتر( صبح روز دوشنبه اول 
اردیبهشت )٢٠ آوریل( به قیمت حدود ٢۷ دالر معامله شد. قیمت 
نفت خام "وست تگزاس اینترمیدیت" )WTI( نیز به نازل ترین 
نرخ خود در ٢١ سال گذشته رســید و در بازار بورس١۴ دالر و ٨۴ 

سنت داد و ستد شد.
بهای نفت در روزهای گذشته با شیوع بیشتر ویروس کرونا در جهان 

روز به روز افت بیشتری پیدا کرد. کاهش بهای طالی سیاه دالیل 
متعددی دارد. عالوه بر جنگ نفتی عربستان و روسیه بر سر مقدار 
تولید نفت، پرشدن انبارهای ذخیره نفتی چین و آمریکا نیز یکی دیگر 
از عوامل سقوط قیمت نفت بوده است. اما دلیل اصلی پائین آمدن 

قیمت نفت کند شدن روند رشد اقتصاد جهانی اعالم شده است.
در قیاس با اوایل سال جاری میالدی، نفت خام وست تگزاس حدود 

۷٠ درصد و نفت خام جهانی برنت ۶٨ درصد ســقوط کرده است. 
کارشناســان امور نفت گفتند که ادامه این روند کشورهای تولید 
کننده نفت از جمله اعضای سازمان اوپک، روسیه و آمریکا را مجبور 

کرده است که برای مهار سقوط بهای نفت توافق کنند.
سازمان کشورهای تولید کننده نفت )اوپک( و شرکا هفته گذشته 
بر سر کاهش تولید ١٠ میلیون بشکه در روز به توافق رسیدند. با این 

حال بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا، 
بهای نفت را به نازل ترین سطح در طی دو دهه اخیر رسانده است.

دیوید لنوکس، تحلیل گر امور نفت میگوید برای به دست آوردن 
تصویری واقعی از مقدار کاهش تقاضای نفت باید بحران کرونا را در 

سطحی جهانی مشاهده کرد.
به رغم کاهش روز به روز بهای نفت، کارشناســان امور نفت هنوز 
امیدارند تا پایان سال جاری میالدی وضعیت اقتصادی در جهان 

بهبود یابد و دوباره تقاضا برای نفت افزایش پیدا کند.

بیشتر شاخص های بورسی در جهان با افزایشی محسوس بسته شدند. 
به گزارش رویترز،  ویروس کرونا روز به روز در سطح جهان پیشروی 
می کند و شمار مبتالیان و قربانیان در جهان کماکان رو به افزایش 
است. با این حال کاهش مرگ و میرها در ایتالیا و اسپانیا که کانون های 
اصلی درگیر با کرونا در جهان 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.
برخی از منابع خبری از بهبود شمار باالیی از بیماران مبتال به کرونا 
در بیمارستانی در شهر شیکاگو پس از استفاده از یک داروی جدید 
خبر داده اند و این مساله منجر به افزایش امیدواری ها نسبت به یافتن 

داروی قطعی مقابله با این بیماری شده است.   
در آسیا پیش بینی می شود رشد اقتصادی کشورها برای نخستین بار 
در طول ۶٠ سال اخیر وارد محدوده منفی شود. در چین بخش بزرگی 
از فعالیت های تولیدی در استان های مختلف از سر گرفته شده اما 
رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال برای نخستین بار در نیم قرن 
اخیر منفی شده است. در اتریش و دانمارک نیز بخش قابل توجهی از 
ممنوعیت های کرونایی رفع شد. با این حال برخی کشورها از جمله 

نیوزلند گفته اند محدودیت ها به قوت خود باقی خواهند ماند.  
دولت ژاپن از افت ١٢ درصدی صادرات این کشور در سه ماهه نخست 

امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داده است.  
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 ١١ سال اخیر رسیده 
و طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول اقتصاد این کشور حدودا 

یک دهم نسبت به اندازه سال قبل خود کوچک تر خواهد شد.

 صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود پیش بینی کرده است 
که رشد اقتصادی امسال بیشتر کشورهای جهان تحت تاثیر شیوع 
کرونا و تعطیلی کسب و کارها منفی شود. به گفته صندوق بین المللی 
پول، متوسط رشد اقتصادی امسال جهان منفی سه درصد خواهد 
بود که بسیار پایین تر از متوسط رشد ٣.٣ درصدی پیش بینی شده 
در زمان قبل کرونا است.  آخرین بار در جریان رکود مالی بزرگ سال 
٢٠٠٨ متوسط رشد اقتصادی کشورها منفی و آن هم به تنها منفی 
٠.١ درصد رسیده بود و همین مساله نشان دهنده جدی بودن ریسک 
کرونا برای اقتصاد جهانی است.   ناریتا هایاکی، کارشناس بازار سرمایه 
در بانک میزوهو گفت: صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است 
اقتصاد جهانی با یک زمستان طوالنی مواجه خواهد بود و این کامال 
متفاوت از برآورد قبلی این نهاد است که متوسط رشد سه ماهه اول 

سال را ۵.٨ درصد پیش بینی کرده بود.  
تداوم بسته نگه داشته شــدن واحدهای اقتصادی در سراسر جهان 
باعث شده است تا شرکت های بزرگ از بانک ها و خودروسازها گرفته 
تا شرکت های هواپیمایی زیان های سنگینی را در صورت سود و زیان 
سه ماهه نخست امسال خود اعالم کنند و بسیاری از کسب و کارهای 
کوچک و متوسط نیز با خطر ورشکســتگی و اخراج نیروهایشان 
مواجه هستند.  در آلمان اتحادیه رستوران ها و هتلداری ها از دولت 
درخواســت حمایت ١٠ میلیارد یورویی برای جلوگیری از بیکاری 
بیش از ٢٠٠ هزار نفر شده است.   اولیور جونز، کارشناس ارشد بازار در 
موسسه ' کپیتال اکونومیکس' گفت: ورود جدی بانک های مرکزی به 
بازار و خرید اوراق قرضه شرکت هایی که دچار مشکل مالی شده اند به 
آن ها کمک کرده است تا حد زیادی از خطر ورشکستگی رها شوند.  

با توجه به محدود بــودن ابزارهای در اختیار بانــک مرکزی اروپا 
پیش بینی می شود رشد اقتصادی کشــورهای اروپایی با کاهشی 
محسوس همراه شــود. 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 با این حال بین 
کشورهای عضو منطقه یورو سر راهکارهای مشترک اختالف نظر 
زیادی وجود دارد.  تاکنون بیش از دو میلیون و ۴٠۷ هزار و ۴۶۷ مورد 
ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین ١۶۵ هزار و ۷۴ نفر جان 
خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات 
مربوط به آمریکا با ۴٠ هزار و ۵۶۵ نفر، ایتالیا با ٢٣ هزار و ۶۶٠ نفر، 
اسپانیا با ٢٠ هزار و ۴۵٣ نفر، فرانسه با ١٩ هزار و ۷١٨ نفر و انگلیس با 

١۶ هزار و ۶٠ 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 ســال ٢٠٠٨ 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 ٢٠٠ 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.  در فرانسه 
نیز دولت این کشور اعالم کرد اعتبار بسته حمایتی خود از اقتصاد در 
برابر کرونا را ١٠ میلیارد یورو دیگر افزایش می دهد و به ١١٠ میلیارد 

یورو می رساند.  

بورس آمریکا
در وال استریت، بیشتر شاخص ها صعودی بودند تا جایی که هر سه 
شاخص مهم بورسی در سطح باال تری از روز قبل خود بسته شدند. 
شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با ٢.٩٩ درصد صعود نسبت به 

روز قبل و در سطح ٢۴ هزار و ٢۴٩.۴۴ واحد بسته شد. شاخص »اس 
اند پی ۵٠٠« با ٢.۶٨ درصد افزایش تا سطح ٢٨۷۴.۵۶ واحدی باال 
رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با 

صعود ١.٣٨ درصدی در سطح ٨۶۵٠.١۴  واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
از طرف دیگر به نظر می رســد که انگلیسی ها قصد عقب نشینی 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 ١١ سرفصل کلیدی مورد مذاکره قرار خواهد گرفت 
و طرفین تا ماه ژوئن برای رســیدن 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 مشــابه کانادا با اتحادیه اروپا شده 
اســت؛ 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 ١٠٠" بورس لندن با ٢.٨٢ 
درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۵۷٨۶.٩۶ واحد بسته شد.

شــاخص "دکس ٣٠" بورس فرانکفورت در آلمان با صعود ٣.١٢ 
درصدی و ایســتادن در ســطح  ١٠ هزار و ۶٢۵.۷٨ واحدی به کار 
خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴٠" بورس پاریس با جهش ۴٢.٣ 

درصدی در سطح ۴۴٩٩.٠١ واحد بسته شــد. در مادرید شاخص 
"ایبکس ٣۵" ١.۶٢ درصد باال رفت و به ۶٨۷۵.۶٠ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شــاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ تا 
جایی که شاخص "نیک کی ٢٢۵" بورس توکیو ژاپن با ریزش ١.١۵ 
درصدی تا ســطح ١٩ هزار و ۶۶٩.۷٨  واحدی پایین رفت. شاخص 
"هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ٠.١١ درصد پایین رفت و در سطح 
٢۴ هزار و ٣۵۴.٠٣ واحد بسته شــد.  در چین شاخص "شانگهای  
کامپوزیت" افزایش ٠.٣۷ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۷٢.٣٨۵٣  
واحد بسته شد. در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ٢٠٠" 
بورس ســیدنی با ٢.۴۵ درصد ریزش و ایســتادن در سطح ۵٣۵٣ 
واحدی به کار خود خاتمه داد.  در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، 

شاخص " تاپیکس" ژاپن نزولی  بود.

نفت
روند معامالت بازار نفت تحت تاثیر توافق کشــورهای صادرکننده 
نفت برای کاهش تولیدات نفتی قرار گرفت. در بازار طالی سیاه روند 
قیمت ها نزولی بود. هر بشــکه نفت "وست تگزاس اینتر مدیت" با 
١٨.٨٨ درصد کاهش به ١۴.٨٢ دالر رسید و نفت خام برنت دریای 
شــمال با ریزش ٢.٩۶ درصدی به ازای ٢۷.٢۵ دالر در هر بشــکه 

مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هــر اونس طال با افت ٠.٣١ 
درصدی نسبت به روز قبل در سطح ١۶۷۷.۶۶ دالر معامله شد. هر 

اونس نقره با افزایش ٠.٣۶ درصدی به ازای ١۵.۵٠ دالر مبادله شد.

آغاز پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی ازدواجاضافه کاری کارگران در سال ٩٩ چقدر است؟

قیمت نفت به پائین ترین نرخ خود در ۲۱ سال گذشته رسید

بورس های جهانی روی دور تند صعودی
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کلیت  بازار  سرمایه 
حباب  ندارد

سیاست ارز 4200 تومانی 
راه به جایی نمی برد

تامین مالی در کشور ما در 
ســال های گذشته با بانک 
بوده است. بیش از ٩٠ درصد 
تامین مالی توسط بانک های 
کشور صورت گرفته است. 
بازار سرمایه هم بازار کوچکی بوده و کمتر از ۷-۶ 
 درصد تامین مالی در بازار ســرمایه بوده است و 

یک بخشی هم...

 وحید شقاقی، اقتصاددان

  عباس علوی راد، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 4

متن کامل  د ر صفحه 2

2

3

بیراهه  ارز 
4200 تومانی

فرصت سامانه های 
آنالین برای اصناف

بازار سرمایه  در  اوج رکود اقتصادی رکوردشکنی می کند

ورود  پرقدرت  نقدینگی  به  بورس
صفحه4

صفحه2

افزایش  تورم   در  روزهای  کرونایی
فشار  تورمی   به  خانواده های   روستایی

مرکز  آمار:   تورم  فروردین  32.2  درصد  شد

در حالی معاون اول رئیس جهموری اعالم کرد که 
ارز ۴٢٠٠ تومانی را به یک ســری کاالهای اساسی 
اختصاص می دهند تا از معیشــت مردم محافظت 
شود که کارشناسان معتقدند از ابتدا این سیاست، 
سیاستی شکست خورده بود. الزم نیست اقتصاددان 
باشــیم تا تبعات اختصاص یافتــن آن را از عینک 
کارشناسی ببینیم. اگر چندی پیش گزارش دیوان 
محاســبات از نامعلوم بودن سرنوشت ۴.٨ میلیارد 
دالر ارز دولتی را می دید خود حساب کار دستتان 
می آمد.  اسحاق جهانگیری گفت: »ارز ۴٢٠٠ تومانی 
برای حفاظت از معیشت مردم اختصاص پیدا می کند. 
ما در شرایط جنگ اقتصادی چاره ای جز این نداریم، 
اگر در شرایط جنگ اقتصادی نبودیم به این سمت 

نمی رفتیم.« او ادامه داد...

بازار تمام صنوف کشور براثر التهابات و فضای ایجاد 
 شــده متأثر از کرونا ویروس، آســیب های جدی 
دیده اند و تاثیرات بیشــتر آن را در ماه ها آینده نیز 
خواهیم دید. در این رابطه اگر دخالت مؤثری از سوی 
نظام پولی و بانکی کشور ایجاد نشود می توان برای 
ماه های آینده شکل گیری سکته اقتصادی را در بازار 
کسب و کار کشور متصور بود سکته ای که در دراز 
مدت گریبان نهادهای مالی باالدست را هم خواهد 
گرفت. متاسفانه مطرح شدن این پدیده آن هم در 
روزهای پایان سال که اصناف امید به افزایش حجم 
فروش و تجارت را داشتند رکود حاکم بر بازارها را 
تشدید کرده است. نگرانی جدی کنونی در ارتباط با 

تبعات اقتصادی بروز بحران کرونا...



اقتصاد2
ایران وجهان

 همتی طی بخشنامه ای تاکید کرد:
بانک ها از بازارسرمایه برای واگذاری 

سهام و شرکت ها استفاده کنند
رئیس کل بانک مرکزی طی بخشنامه ای تأکید 
کرد: شبکه بانکی از ظرفیت بازار سرمایه برای 
واگذاری ســهام و بنگاه هــای تحت تملک، 
اســتفاده کند. همتی طی بخشــنامه ای به 
مدیران عامل شــبکه بانکی ضمن تأکید بر 
این موضوع که فرصت اقبال به سرمایه گذاری 
در بورس مغتنم شمرده شــود، یادآور شد از 
ظرفیت باالی فراهم شــده در بازار سرمایه 
برای واگذاری سهام و بنگاه های تحت تملک 
خود بهره گیرند.رئیس کل بانک مرکزی در 
بخشنامه مذکور، بر تکالیف مقرر برای بانک ها 
در ماده ۱۶ »قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
وارتقای نظام مالی کشور« اشاره و تأکید کرد: 
در ســال جهش تولید بایستی منابع بانک ها 
و مؤسســات اعتباری آزاد و صرف حمایت از 

فعالیت های مولد تولیدی شود.

افزایش سقف و مدت تقسیط 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج

بانک مســکن بخشــنامه جدید افزایش ســقف 
و مدت تقســیط تسهیالت قرض الحســنه ازدواج 
را به شــعب سراســر کشــور ابالغ کرد.به گزارش 
 پایگاه خبــری بانک مســکن- هیبنا ، براســاس
 بند ”الف“ تبصــره ۱۶ قانون بودجه ســال۱399 
کل کشور مقرر شــده اســت: به منظور حمایت از 
ازدواج جوانان، تســهیالت قرض الحسنه ازدواج به 
زوج هایی که تاریخ عقد آنان بعــد از اول فروردین 
ماه 9۶ می باشــد و تاکنــون تســهیالت ازدواج 
دریافت نکــرده انــد، پرداخت شود.تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج بــرای هریــک از زوجها در 
ســال ۱399 پانصدمیلیــون )5۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ریال بــا دوره بازپرداخت هفت ســاله بــا اخذ یک 
 ضامن معتبر و سفته اســت.همچنین نرخ کارمزد 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج همچنان 4 درصد 
تعیین شده است.به گزارش هیبنا، بخشنامه جدید 
مبنای عملکرد شــعب بانک مســکن در خصوص 
پرداخت تســهیالت ازدواج در ســال جــاری قرار 
خواهد گرفت. مطابــق با بخشــنامه ابالغی افراد 
مندرج در مفاد ماده 5۰ قانون خدمات رســانی به 
ایثارگران، می توانند به میــزان 2 برابر افرادعادی 
یعنی مبلغ یــک میلیارد ریال مطابق با شــرایط و 
ضوابط تعیین شده از این تسهیالت استفاده کنند.
این بخشنامه می افزاید:در اعطای تسهیالت قرض 
الحســنه ازدواج،احراز توانایی مالی متقاضیان در 
بازپرداخت اقســاط بر اســاس ضوابط جاری بانک 
الزامی است.مطابق با شــرایط پرداخت تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج، افزایش ســقف تسهیالت 
موصوف قابل تســری بــه تســهیالت گیرندگان 
 قبلی )پس از ثبــت قطعی قــرارداد( نخواهد بود .
رعایت ســایر شــرایط و ضوابط مندرج در سامانه 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج جهت دریافت 

تسهیالت مذکور الزامی می باشد.

با اعطای بیش از ٣١١ هزار فقره وام در سال 98؛
بانک صادرات ایران ٣٥ هزار 
میلیارد ریال وام قرض الحسنه 

ازدواج پرداخت کرد
بانک صادرات ایران با تخصیص بیــش از 35 هزار 
میلیارد ریال وام قرض الحســنه در سال 9٨ بیش از 

۱۱3 هزار نفر را راهی خانه بخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، تعداد 
۱۱3 هزار و 5۰ عروس و داماد طی سال 9٨ با دریافت 
وام  قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه  بانک صادرات 
ایران به ارزش بالغ بر 35 هــزار و 224 میلیارد ریال 

موفق به ازدواج شدند.
ایــن بانــک از ابتــدای ســال 9٧ تا پایان ســال 
9٨ با پرداخت بالــغ بر 53 هزار میلیــارد ریال وام 
قرض الحسنه، زمینه ازدواج 229 هزار و 25۱ عروس 

و داماد را فراهم کرده است.  
بانک صادرات ایران در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی خود و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، 
اعطای وام های قرض الحسنه برای ازدواج، اشتغالزایی 
سرپرســتان خانواده های تحت پوشــش کمیته 
 امداد، بهزیســتی و معرفی شــدگان وزارت تعاون،
 کار و رفاه اجتماعی، پرداخت تســهیالت مسکن 
اقشار ویژه، بهسازی و نوســازی مسکن روستایی و 
بافت فرسوده، پرداخت وام به آسیب دیدگان حوادث 
غیرمترقبه از جمله سیل ســال جاری، حمایت از 
بنگاه های کوچک و متوسط و سایر وام های ضروری 

را همچنان در دستور کار دارد.

خبر

خبر

در حالی معاون اول رئیس 
جهموری اعالم کرد که ارز 
42۰۰ تومانــی را به یک 
ســری کاالهای اساســی 
اختصاص مــی دهند تا از 
معیشــت مردم محافظت شــود که کارشناسان 
معتقدند از ابتدا این سیاســت، سیاستی شکست 
خورده بود. الزم نیست اقتصاددان باشیم تا تبعات 
اختصاص یافتن آن را از عینک کارشناسی ببینیم. 
اگر چندی پیش گزارش دیوان محاسبات از نامعلوم 
بودن سرنوشــت 4.٨ میلیارد دالر ارز دولتی را می 

دید خود حساب کار دستتان می آمد. 

اسحاق جهانگیری گفت: »ارز 42۰۰ تومانی برای 
حفاظت از معیشت مردم اختصاص پیدا می کند. ما 
در شرایط جنگ اقتصادی چاره ای جز این نداریم، 
اگر در شرایط جنگ اقتصادی نبودیم به این سمت 
نمی رفتیم.« او ادامه داد: »ما همیشــه در اقتصاد 
طرفدار این بودیم که محدودیت ها و دخالت های 
دولت را به حداقل برسانیم. وضعیت ما آالن دفاع از 
زندگی مردم و اقشار ضعیف است و به همین خاطر 
ما امسال هر کیلو گندم را در مزرعه 25۰۰ تومان 
خریدیم و پس از تبدیل آن برای آرد، هر یک کیلوی 
آن را ۶۶5 تومــان به نانواها می فروشــیم تا نان با 

قیمت مناسب به دست مردم برسد.«
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، ادامه 

دادن چنین سیاستی را بررسی می کند.

با وجود گزارش دیوان محاسبات و اشتباه بودن سیاست ارز دولتی

بیراهه  ارز  4200 تومانی
جهانگیری: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حفاظت از معیشت مردم اختصاص پیدا می کند

ربیعی: 
اساسا چیزی به نام عادی شدن 

شرایط نداریم
ســخنگوی دولت گفــت: ما به دنبــال این 
هســتیم که هم تحریم ها را به عقب برانیم و 
هم جامعه را در برابر همه اشکال بیماری و از 
 جمله کرونا محفوظ و ســالم نگاه داریم.علی 
ربیعی امروز دولت با مســئله سالمت انسانها 
در همه ابعاد آن روبرو است. دولت هم باید با 
پیامدهای منفی مستقیم و غیر مستقیم  کرونا 
از جمله فقر و بیکاری و رکود مبارزه کند و این 
در حالی است که آثار تحریم ها این مبارزه را 

سخت تر و پیچیده تر کرده است.
ســخنگوی دولت ادامــه داد:  امــروز دولت 
با مسئله ســالمت انســانها در همه ابعاد آن 
روبرو اســت. دولت هــم باید بــا پیامدهای 
منفی مســتقیم و غیــر مســتقیم  کرونا از 
جمله فقر و بیــکاری و رکود مبــارزه کند و 
ایــن در حالی اســت کــه آثــار تحریم ها 
 این مبــارزه را ســخت تــر و پیچیــده تر

 کــرده اســت.ربیعی افــزود: حــوزه دانش 
 بنیان مــا، اقدامــات حائز اهمیت و بســیار

 مهمی در بخش ســالمت انجام داده است، 
از جملــه ســاخت ونتیالتــور و کیت های 
تشــخیص بیمــاری کویــد۱9 کــه پس از 
تامیــن نیازهای داخــل، امــکان صادرات 
آن از هــم اینــک موجــود اســت. مطابق 
 آخریــن آمار اعــالم شــده در ســتاد ملی

 و دولت هــم در ابتال و هم در فــوت روندها 
کاهشــی هستند.ســخنگوی دولت یادآور 
 شــد: غربالگــری مــا از مــرز ٧2 میلیون

 نفر گذشت و وارد مرحله دوم از طریق تست 
هدفمند و رسیدن به افراد در تماس با مبتالیان 
شده ایم. الزم اســت یادآور شوم که ما اساسا 
چیزی به نام عادی شــدن شــرایط نداریم و 
همچنان باید مراعات کنیم. در این دوره ناگزیر 
 از زندگی همــراه با فاصله گــذاری و رعایت

 پروتکل هســتیم.ما اساســا چیــزی به نام 
 عادی شــدن شــرایط نداریــم و همچنان

 باید مراعات کنیــم. در ایــن دوره ناگزیر از 
زندگی همراه با فاصله گذاری و رعایت پروتکل 
هستیم.ربیعی افزود: از نقل و انتقاالت بانکی 
محروم هستیم، آن هایی که با وجود این شواهد 
ترحیم ها را انکار می کنند بگویند چرا واردات 
دارو برای ما مشکل می شود.پول های ما را آزاد 
 نمی کنند و می گویند مــا جاهای دیگر خرج

 می کنیم. مــا خواهیــم گفت پولــی که از 
صندوق بین المللی پــول گرفتیم کجا خرج 
شــده اســت.وی ادامه داد: باید سعی کنیم 
یــک اســتراتژی واحــد را جلو ببریــم؛ ما 
هــم باید جــان مــردم را حفــظ کنیم هم 
اشــتغال را، امروز بخش  بزرگــی از مردم در 
خانه هایشان هستند. اگر سیاست حفظ جان 
و اشــتغال را جلو نبریم بعدها با یک جامعه 
بحــران زده رو به رو خواهیم بــود.وی درباره 
 نحــوه هزینه کرد یک میلیون یــورو از محل

 صندوق دخیــره ارزی گفت: ابتــدا ما این 
پول را بــه ارز نیمایی تبدیــل خواهیم کرد. 
ســپس ۱2 میلیارد تومــان بــرای وزارت 
بهداشــت با اولویت تولید دارو و واردات آن 
هزینه خواهد شــد و تجهیــز تخت های آی 
ســی یو صورت خواهد گرفت.ســخنگوی 
دولت در همین راســتا ادامــه داد: هر مقدار 
باقــی بماند بــه صنــدوق بیمــه بیکاری 
 خواهیم ریخت تا کســانی که از کرونا بیکار

 شدند، از آن استفاده کنند.

اول اردیبهشت 99؛
برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز

دالر در صرافی هــای بانکــی، روز دوشــنبه 
)دوشــنبه( بدون تغییر قیمت نسبت به روز 
معامالتی گذشته به نرخ ۱5 هزار و 25۰ تومان 

به فروش رسید.
نرخ خرید هر دالر در ساعت  ۱3 روز دوشنبه 
در تابلــوی صرافی هــای بانکــی ۱5 هزار و 
 ۱5۰ تومان و فروش ۱5 هــزار و 25۰ تومان

 بود.
قیمت خرید هر یورو نیز ۱۶ هزار و 55۰ تومان 

و نرخ فروش آن ۱۶ هزار و ۶5۰ تومان شد.
میانگین بهای هــر یــورو در روز معامالتی 
گذشــته در ســامانه ســنا ۱۶ هزار و ٧۱5 
 تومــان و هــر دالر ۱5 هــزار و 25٨ تومان

 بود.
 هر حواله یورو در سامانه نیما در روز معامالتی 
گذشته، ۱4 هزار و 94۰ تومان فروخته شد؛ 
حواله دالر در ۱3 هزار و ۶٧٧ تومان تومان به 

فروش رسید.

اخبار
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طبق اعالم مرکز آمار، نرخ تورم ساالنه فروردین ماه ۱399 
برای خانوارهای کشور به 32,2 درصد رسیده که نسبت 
به همین اطالع در ماه قبل، 2.۶ واحد درصد کاهش نشان 
می دهد. مرکز آمار ضمن انتشار گزارش شاخص قیمت 
مصرف کننده در ســال 99 اعالم کرد: نرخ تورم ساالنه 
فروردین ماه ۱399 برای خانوارهای کشور به 32,2 درصد 
رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 2.۶ واحد 

درصد کاهش نشان می دهد.

 کاهش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، 
نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ تورم نقطه ای در 
فروردین ماه ۱399 به عدد ۱9,٨ درصد رسیده است؛ یعنی 
خانوارهای کشــور به طور میانگین ۱9.٨ درصد بیشتر از 
فروردین ۱39٨ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 
یکســان« هزینه کرده  اند.نرخ تورم نقطه ای فروردین ماه 
۱399 در مقایسه با ماه قبل 2,2 واحد درصد کاهش یافته 
است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی 
ها و دخانیات« با کاهش 3,9 واحد درصدی به ۱۰.٧ درصد 
و گروه »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« با کاهش ۱ واحد 
درصدی به 24.٧ درصد رسیده است.این در حالی است که 

نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شــهری 2۰,2 درصد 
می باشد که نسبت به ماه قبل 2 واحد درصد کاهش داشته 
است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۱,۱٨ 
درصد بوده که نســبت به ماه قبل 3 واحد درصد کاهش 

داشته است.

 افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نــرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شــاخص 
قیمت، نســبت به ماه قبل می باشــد. نرخ تورم ماهانه 
فروردین ۱399 به 2,۱ درصد رســیده که در مقایسه با 
همین اطالع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته 
اســت. تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیر خوراکی و 

خدمات« به ترتیب 5.۱ درصد و ۰,٨ درصد بوده است.
این در حالی اســت که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای 

شــهری 2 درصد می باشد که نســبت به ماه قبل، ۰,۶ 
واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای 
خانوارهای روستایی 3.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

۱.3 واحد درصد افزایش داشته است.

 کاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ســاالنه، درصد تغییر میانگین اعداد 
شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به 
دوره مشابه قبل از آن می باشد. نرخ تورم ساالنه فروردین 
ماه ۱399 برای خانوارهای کشور به 32,2 درصد رسیده 
که نســبت به همین اطالع در ماه قبل، 2,۶ واحد درصد 
کاهش نشان می دهد.این در حالی اســت که نرخ تورم 
ســاالنه برای خانوارهای شــهری 3۱,9 درصد می باشد 
که نســبت به ماه قبل 2,5 واحد درصد کاهش داشــته 
اســت. هم چنین این نرخ بــرای خانوارهای روســتایی 

 33,9 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3,4 واحد درصد
 کاهش داشته است.

 تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« 
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
»میوه و خشکبار« )لیمو شیرین، لیمو ترش، سیب، پرتقال(، 
گروه »سبزیجات « )گوجه فرنگی، سیب زمینی و حبوبات( و 
گروه »قند و شکر و شیرینی« )قند، شکر( می باشد. در گروه 
عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« گروه »کاالها و 
خدمات متفرقه« )حق بیمه اتومبیل سواری، طالی ۱٨ 
عیار( بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

هم چنین گروه »گوشــت قرمز، ســفید و فرآورده آنها« 
)گوشت مرغ( نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.

 درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های 
هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییــرات نــرخ تــورم ســاالنه در فروردین 
ماه ۱399 بــرای دهک هــای مختلف هزینــه ای از 
 3۰,٨ درصد برای دهــک اول تــا 34.2 درصد برای

 دهک دهم است.

بازار مســکن در اولین ماه از ســال ۱399 و در شرایط 
کرونایی با سقوط ٧۰ درصد و 52 درصد سالیانه معامالت 
به ترتیب در تهران و کل کشــور مواجه شدفروردین ماه 
۱399 در حالی که بازار مسکن به دلیل شیوع ویروس کرونا 
با نگرانی از انعقاد قرارداد از سوی خریداران و فروشندگان و 
نیز تعطیلی دفاتر امالک مواجه بود، در شهر تهران ۱25۰ 
فقره معامله ملک انجام شد که نسبت به ماه قبل ٨9 درصد 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل ٧۰ درصد کاهش نشان 

می دهد.

افت ۷۰ درصدی معامالت کل کشور نسبت به 
اسفند ماه

طبق اعالم اتحادیه مشاوران امالک تهران، در کل کشور 
نیز طی فروردین ۱399 بالغ بر ۱4 هــزار و 99۶ قرارداد 
خرید و فروش ملک به امضا رسیده که نسبت به اسفند 

پارسال ٧۰ درصد و نسبت به فروردین پارسال 52 درصد 
افت کرده اســت.در بخش اجاره نیز در شهر تهران طی 
فروردین ۱399 بالغ بر ۱44٨ اجاره نامه به امضا رسیده که 
نسبت به ماه گذشته و ما مشابه سال گذشته به ترتیب ٨۰ 
و ٧۱ درصد کاهش نشان می دهد.همچنین در کل کشور 
۶4٧2 قرارداد اجاره در فروردین ماه ۱399 امضا شده که 
نســبت به ماه قبل ٧4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل ۶۶ درصد کمتر بوده است.این آمار گویای آن است 
که در فروردین ماه بازار ملک به طور کامل متوقف شده و 
سیگنال های قیمتی نمی تواند گویای وضعیت واقعی آن 
باشد؛ هرچند بر اساس شواهد تغییر محسوسی در نرخهای 

پیشنهادی نسبت به اسفند ماه دیده نمی شود.

بازگشایی بازار مسکن از ٣۰ فروردین
واســطه های ملکی می گویند از روز شنبه 3۰ فروردین 
ماه که منع فعالیت دفاتر امالک برداشــته شده، عمده 
مراجعات برای آگاهی از وضعیت فعلی بازار انجام شده و 
کمتر کسی تمایل به انعقاد قرارداد قطعی دارد. معدودی 
از مالکان نیز قیمت های پیشنهادی را اندکی باال برده اند 
اما فضای کلی بازار، رشد قابل مالحظه نرخ ها را نشان نمی 
دهد. فروشندگانی هم که قیمت ها را باال برده اند تحت 
تاثیر وضعیت نامعلوم آینده بازار با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و عدم قطعیت در شــرایط اقتصاد کالن و نامعلوم 
 بودن آینده نرخ ارز، اقدام به تغییر نرخ های پیشــنهادی 

کرده اند.

خانه در تهران متری ١۵.۶ میلیون تومان
بنابراین گــزارش، آخرین ماه از ســال ۱39٨ بازار 
مســکن تهران رونق چندانی نداشت و طبق اعالم 
وزارت راه و شهرســازی، معامالت ۱۰ هزار و 242 
فقره بود که نسبت به بهمن ماه 24 درصد و نسبت 
به اســفند ســال قبل از آن 2۱ درصد کاهش پیدا 
کرد. این در حالی اســت که معموالً در اســفند ماه 
سال های قبل شــاهد افزایش معامالت نسبت به 
بهمن ماه بودیم. با این حال بازار مســکن پایتخت 
از رشــد قیمت ها بی نصیب نماند و میانگین قیمت 
مسکن شهر تهران نســبت به بهمن ماه ٨.٧ درصد 
و نســبت به اســفند ماه ســال قبل 42 درصد باال 
رفت و به عدد بی ســابقه ۱5.۶ میلیون تومان در هر 
 متر مربع رســید. این باالترین نرخ رشد ماهیانه از

 اردیبهشت ماه تا کنون بوده است.

روند رشــد بازار سرمایه از اواخر ســال 9٧ آغاز 
شده است و در ماه های گذشته شیب آن بسیار 
تند بوده و بارها و بارها رکوردهای جدید از خود 

در طول 5۰ سال گذشته برجای گذاشته است.
بازهم رکوردي جدید در بورس تهران رقم خورد 
و روز گذشته شاخص کل از مرز ٧۰۰ هزار واحد 
هم عبور کرد. صبح روز گذشته تاالر بورس تهران 
کار خود را در حالي شــروع کرد که شاخص کل 
روي عدد ۶9۰ هزار واحد بود و یک ساعت بیشتر 
طول نکشــید که عدد شــاخص کل ٧۰۰ هزار 
واحد را بــراي اولین بار در تاریخ 5۰ ســاله بازار 
سهام رد کرد و رکوردي جدید برجاي گذاشت.

بورس ایران روزهای فوق العــاده ای را طی می 
کند آن هم در شــرایطی که به دلیل بحران های 
اقتصادی شاخص بورس در بیشتر کشورها رو به 
سقوط است. نکته مهم این است که شاخص کل 
بورس ایران در ۱۰ روز بیــش از ۱۰۰ هزار واحد 

رشد کرده است و جالبتر آن که شاخص کل بیش 
از این هم در یک ماه و نیم ۱۰۰ هزار واحد دیگر 
رشد کرده بود، در واقع شاخص کل بورس تهران 
که در اوایل اســفندماه عدد 5۰۰ هــزار واحد ) 
نیم میلیون واحدي( را در کرده بود 2۰ فرودین 
ماه به ۶۰۰ هزار واحد رسید و روز گذشته ٧۰۰ 
هزار واحد را هم رد کرد. روند رشد بورس و بازار 
 ســهام ایران در ماه هاي گذشــته حیرت انگیز

 بوده و به اعتقاد کارشناسان عرضه سهام شستا 
و اعالم خبر عرضه سهام شرکت هاي دولتي که 
قرار اســت به زودي اتفاق بیفتد به روند رشــد، 
سرعتي بیشتر داده است. رئیس جمهوری چند 
روز پیــش درگفت وگو با فرهاد دژپســند، وزیر 

اقتصاد دســتور داد بورس به یک بــازار بزرگ 
و قابل اتکا تبدیل شــود. او تأکیــد کرد: وزارت 
اقتصــاد و مجموعه بورس باید تــالش کنند که 
بورس به عنوان یک بازار بزرگ قابل اعتماد و اتکا 
برای سرمایه گذاری های اصولی و قابل اطمینان 
و با کمترین ضریب خطر به جامعه معرفی شود 
تا از هدررفت سرمایه ها در بازارهای غیرقابل اتکا 
و غیرمولد جلوگیری شــود. او همچنین دستور 
داد عرضه ســهام بنگاه های بــزرگ در بورس با 
رفع موانع احتمالی شــتاب بگیرد و تداوم یابد. 
روحانی با اشاره به عرضه سهام شستا در بورس، 
تأکید کرد: باید روند عرضه ســهام شرکت های 
بزرگ در بورس تداوم یافته و موانع احتمالی در 

این مسیر، هر چه سریع تر مرتفع شود.روند رشد 
بازار سرمایه از اواخر ســال 9٧ آغاز شده است و 
در ماه های گذشته شیب آن بســیار تند بوده و 
بارها و بارها رکوردهای جدید از خود در طول 5۰ 
سال گذشــته برجای گذاشته است. در شرایطی 
 که شــاخص کل بازار ســرمایه ایران در ابتدای

 سال گذشــته )9٨(  ۱34 هزار و 354 واحد بود 
روز گذشــته مرز ٧۰۰ و ٧ هزار واحــد را هم رد 
کرد. آمارهای جهانی نشــان می دهد که بورس 
ایران در ســال 2۰۱9 بیشــترین بازدهی را در 
بین تمامی بورس های کشــورها داشــته است. 
روز گذشته براي اولین بار ارزش کل بازار سهام 
ایران به مــرز ۱9۰ میلیارد دالر رســید و پیش 
بیني ها نشــان مي دهد به زودي ایــن عدد به 
2۰۰ میلیارد دالر خواهد رســید. روز شــنبه و 
 در اولیــن روز هفته جاري شــاخص کل بورس

 تهران 3,5 درصد، رشد داشت.  

سقوط ۷۰ درصدی معامالت مسکن در فروردین

شاخص کل بورس تهران در ادامه مسیر رشد خود 7۰۰ هزار واحدي شد

پرواز شاخص بورس تهران

مرکز  آمار:   تورم  فروردین  ٣۲.۲  درصد  شد

افزایش  تورم   در  روزهای  کرونایی
فشار  تورمی   به  خانواده های   روستایی
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بهای سکه ۴۰ هزار تومان باال رفت
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )دوشنبه( با رشد۴۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز معامالتی گذشته به ۶ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید.هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح قدیم نیز در ساعت ۱۳  روز دوشنبه ۶ میلیون تومان قیمت گذاری شد.همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و ۱۲۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۸۰ هزار تومان و هر قطعه سکه 
گرمی ۹۷۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.هر گرم طالی خام ۱۸ عیار ۶۱۲ هزار تومان و هر مثقال طال نیز ۲ میلیون و ۶۵۴ هزار تومان ارزش گذاری شد.نرخ اونس طال نیز امروز یک هزار و 

۶۸۲ دالر رسید.

سیاست ارز 42۰۰ تومانی راه به جایی نمی برد
عباس علوی راد، اقتصاددان

به منظور بررسی زیان یا فایده تخصیص ارز 42۰۰ تومانی، باید کمی به عقب تر برگردیم و به منشأ چنین انحرافی توجه کنیم. وقتی سیاست تک نرخی کردن ارز با آن شکل و شمایلی که در بهار ۱39٧ از طرف تیم اقتصادی دولت آقای روحانی پیاده شد که معروف به 
»دالر جهانگیری« و »دالر 42۰۰« تومانی شد، هیچ گاه کسی مسئولیت این سیاست را در دولت بر عهده نگرفت. حتی افراد هر یک از پذیرفتن مسئولیت آن شانه خالی کردند و حتی شخص آقای رئیس جمهور گفتند که در آن جلسه مخالف بودند که به این شکل 
دالر قیمت گذاری و آن سیاست عملیاتی شود. نکته مهم این است که اصل خطا آنجاست؛ یعنی آن سیاستی که به نظر بنده در ۶۰-٧۰ سال اخیر یکی از فاحش ترین خطاهای سیاست گذاری در بازار ارز در کشور ما بود و خیلی زود مصیبت ها و آثار مخرب آن در 
ابعاد مختلف در اقتصاد ایران پیدا شد، جای بسیار شگفتی دارد که برای سال 9٧ دالر با این قیمت )42۰۰ تومان( برای کاالهای اساسی به فرموده خود تخصیص دادند. همین کار )تخصیص حدود ۱4 میلیارد دالر( را در سال 9٨ تکرار کردند و مجددا جای شگفتی 
دارد که در سال 99 دوباره دولت اصرار دارد که از این سبک و سیاق استفاده کند و با تخصیص دالر 42۰۰ تومانی بخواهد با این اهرم نرخ ارز با تورم مقابله کند. چه خوب است که در حال حاضر که این اتفاق افتاده و گزارش دیوان محایات مطرح شده افکار عمومی و 
دستگاه های نظارتی یک گام به منشأ سیاست گذاری برگردند و اصال آنجا نیز نقد کنند که منشأ این سیاستی که خود دولتی ها نیز معترفند که اشتباه بوده ازجمله رئیس کل بانک مرکزی که البته ایشان بعدها مسئولیت گرفتند و در ابتدای مسئولیتشان این سیاست 
را اشتباه اعالم کردند و دولت هم بخشی از آن سیاست را اصالح کرد مثل بستن صرافی ها، قاچاق اعالم کردن ارز و... اما یک قسمت آن هنوز پابرجاست که همان دالر 42۰۰ تومانی است که دارند تخصیص می دهند و تبدیل به منشأ فساد و رانت و اتفاقاتی که در 
گزارش دیوان محاسبات هست، شده است. بنابراین اینجا الزم است که یک بار دیگر با صدای رسا جامعه، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس از دولت پرسش گری و مطالبه گری کنند که اساسا این سیاستی که پیاده شد که در حال حاضر چنین بستری را 
ایجاد کرده و با گزارشی که در صحن علنی مطرح شد سرمایه های اجتماعی، اعتماد عمومی را به پایین ترین سطح خود نسبت به سیاست های دولت و عملکرد دولت تنزل داده و به این سادگی ها بازسازی نخواهد شد پرسش گری شود که این سیاست حاصل تفکر 
چه گروهی از افراد و کدام قسمت از کارشناسان دولت بوده و پاسخگو باشند و علت اینکه دولت اصرار دارد از  این شیوه ای که در حال حاضر ما در گزارش دیوان محاسبات می بینیم که در سال 9٨ ادامه داده و احتماال در سال 99 هم می خواهد این مسیر را ادامه دهد. 
این چیزی است که در البه الی تحلیل هایی که از گزارش دیوان محاسبات شده، مغفول باقی مانده و باید به آن بپردازیم. نکته مهم تر این است که در این سیاست گذاری که اتفاق افتاده در حال حاضر دولت باید پاسخگوی اصلی باشد و ما بتوانیم برای ادامه مسیر 
راهی را برویم که عمال جلوی بستر چنین انحرافاتی را بگیریم. دولت می خواهد به واسطه اهرم کردن نرخ ارز جلوی تورم را بگیرد؛ یعنی یک سری ارز به یک سری کاالهای اساسی تخصیص دهد و جلوی نرخ تورم را بگیرد. عمال این سیاست شکست خورده است. 
زیرا نرخ تورم سال 9٧ و 9٨ را که با هم مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که اگر این سیاست موفق بود نرخ تورم به بیش از 4۱ درصد رسیده است. این نشان می دهد که این سیاست اهرم کردن نرخ ارز برای مهار تورم با آن بستر و محمل و دلیل و استداللی که دولت 
این ارزها را تخصیص می دهد عمال راه به جایی نبرده است. مگر کسی در دولت معتقد باشد که اگر مثال ما این سیاست را انجام ندهیم تورم به حدود ٨۰ تا 9۰ درصد برسد که اگر چنین تفکری دارند حتما بگویند و دالیل آن را نیز مطرح کنند. بنابراین این سیاست 

یک سیاست شکست خورده است و به هدفش نرسیده و سرمایه های اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به دولت را در سالیان اخیر به پایین ترین سطح خود تنزل داده که خود این خسارت یک خسارت بسیار هنگفتی است که به سادگی قابل جبران نخواهد بود. 

يادداشت
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بازار تمام صنوف کشور براثر التهابات 
و فضای ایجاد شــده متأثــر از کرونا 
ویروس، آسیب های جدی دیده اند و 
تاثیرات بیشتر آن را در ماه ها آینده نیز 
خواهیم دید. در این رابطه اگر دخالت 
مؤثری از ســوی نظام پولی و بانکی کشور ایجاد نشود می توان 
برای ماه های آینده شــکل گیری ســکته اقتصادی را در بازار 
کسب و کار کشور متصور بود سکته ای که در دراز مدت گریبان 

نهادهای مالی باالدست را هم خواهد گرفت.
متاسفانه مطرح شدن این پدیده آن هم در روزهای پایان سال 
که اصناف امیــد به افزایش حجم فروش و تجارت را داشــتند 
رکود حاکم بر بازارها را تشدید کرده است. نگرانی جدی کنونی 
در ارتباط بــا تبعات اقتصادی بروز بحــران کرونا برای صنوف 
این است که فعاالن بازار که در هر شــرایطی مجبور به صرف 
هزینه های ثابتی مانند حقوق کارگران، اجــاره مغازه، هزینه 
بیمه، آب، برق و گاز هستند الجرم به خاطر کاهش درآمد قادر 
نباشــند حتی از پس چنین هزینه هایی برآیند و بهای آنها را 

پرداخت کنند.  
ســعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در رابطه با خسارت 
اصناف در بحران کرونا گفت: با شــیوع ویروس کرونا در ایران، 
تمامی صنوف به جــز اصناف ضروری که در راســتای تامین 
مایحتاج جامعه فعال بودند، به ســمت تعطیلی پیش رفتند. 
برآوردهــای اولیه که براســاس تعداد شــاغالن و اجاره بهای 
واحدهای صنفی صورت گرفته، نشان می دهد که اصناف طی 
یک تا دو ماه گذشــته به صورت ماهانه ۲۵ هزار میلیارد تومان 
آسیب دیده اند. وی ادامه داد: او همچنین از اقدام جدید سه اتاق 
اصناف، بازرگانی و تعاون خبر داد و گفت: با توجه به تعامالت 
سازنده سه اتاق با همکاری دانشــگاهیان، وب سایتی طراحی 
شده است که در یکی دو روز آینده از آن رونمایی می شود. ما از 
تمامی فعاالن اقتصادی درخواست می کنیم که در این وب سایت 
خســارات ناشــی از ویروس کرونا را اعالم کنند. این خسارات 
شامل هزینه های کارگران، کاال، اجاره و... است. در واقع با این 
کار می خواهیم به نسخه عملی و دقیق تری از زیان های ویروس 

کرونا به کسب وکارها برسیم.

محمد هادی سلیم زاده کارشناس اقتصادی اما دراین رابطه 
گفت: اتفاقــی که در هفته های اخیــر رخ داده چندان غریب 
نیست چرا که اقتصاد کشور تاکنون شــرایط بدتر این را هم 
تجربه کرده است تورم های افسار گســیخته از آن جمله اند 
تورم هایی که تا حــدود ۴۵ درصد از توان خرید و معیشــت 
بســیاری از بنگاه های کوچک و همینطور کارگرانی که بعضاً 
بیمه نبوده اند به باد داده اســت آثار این اتفاق را می توان در 
آمار ورودی های کمیته امداد و اداره بهزیستی مشاهده کرد. 
وی ادامه داد: در حوزه مالیاتــی هم برای بنگاه های کوچک و 
آسیب پذیر درخواست تسهیالتی کرده ایم و توافقات کالمی 
و شــفاهی هم صورت پذیرفته است. در هیمن زمینه روسای 
چند اتحادیه در گفت و گو با کسب و کار مشکالت صنف خود 

در بحران کرونا را مطرح کردند. 

یک نفر هم موفق به کار کردن نشده است
حسین زندی، رئیس اتحادیه حمل و نقل کاالی شهری

با شیوع بیماری کرونا تا به امروز در صنف 
حمل و نقل کاالی شهری حتی یک نفر 
هم موفق به کار کردن نشده است. تمام 
اعضای این صنف تحت تاثیر بحران کرونا 
قرار گرفته اند و کاری از پیش نبرده اند. 
به صورت دقیق تر دز این بحران بوجود 
آمده  90درصد کار اعضای این صنف کم 
شده است و بیکاری گریبان تعداد  زیادی از افراد را گرفته است. 
دو ماه این این بحران گذشته و خسارات زیادی را متحمل شده 
ایم که باید برا یجبران آن زمان و حمایت زیادی را صرف کنیم. 
به هر حال تــا قبل از وقوع این بحران این صنف مشــکالتی را 
داشته است که کرونا به آنها دامن زده است. البته به واسطه این 
کرونا اکثر اصناف آسیب دیده اند و کاری از پیش نمی برند و باید 
در انتظار ماه های آینده نشست تا ببینیم اوضاع اقتصادی بر چه 
منوالی حرکت می کند و شیوع ویروس کرونا به چه مرحله ای 

خواهد رسید.
اما به طور کلی کارگران صنف حمل و نقل کاالی شهری آسیب 
زیادی دیده اند و نیازمند حمایت و تسهیالت هستند. امیدواریم 
دولت و مسئوالن برای اصناف آســیب دیده از این بحران وارد 
عمل شود و تسهیالت حمایتی را به اصناف پرداخت نماید تا با 

حداقل ضرر و زیان این دوران سپری شود.

رکود همچنان در بازار طال و جواهر ادامه دارد
ابراهیم محمد ولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر

بازار طال و جواهر از اواخر بهمن سال 9۸ 
بازار طــال به علت شــیوع کرونــا، وارد 
رکودی شدید و کامل شد که این وضعیت 
با وجود گذشــت یک ماه از ســال 99 
همچنان ادامه دارد. بــه عبارتی از اواخر 
بهمن ماه بازار طال وارد رکودی شدید شد 
که در اسفند ماه تشدید شد؛ این رکود در 
حال حاضر نیز ادامه دارد. تمــام واحدهای صنف طال و جواهر 
تعطیل شدند و کســب و کارها خســارت دیدند. آن دسته از 
واحدهایــی که به صورت محــدود و پراکنــده فعالیت دارند، 
اقدامشان برخالف مقررات است. در مواردی بازرسان اتحادیه با 

این واحدها برخورد کرده و آنها را پلمپ نیز کرده اند.
البته کرونا عالوه بر بازار داخل بر اقتصاد جهانی تاثیر گذاشته و 
زمینه رشد قیمت طال را فراهم کرده است. صنعت طال سازی در 
کشورهایی که مدعی این صنعت هستند تاثیر گذاشته و باعث 
رشد قیمت ها شده اســت. هر چند کرونا باعث افزایش قیمت 
طال و سکه در کشور شده است، اما باید توجه داشت که عامل 
اصلی تعیین کننده بهای طال در کشور، نرخ دالر است، بنابراین 
اگر قیمت دالر کنترل شــده و کاهش یابد، با وجود گسترش 
کرونا، بهای طــال در بازارهای داخلی کاهــش خواهد یافت. 
گسترش ویروس کرونا در کشورهای مختلف و تاثیر منفی آن 
بر بخش های مختلف اقتصــادی، در اغلب موارد باعث افزایش 

جذابیت اونس و رشد قیمت طال شده است.
قیمت دالر در بین عوامل داخلی، مهم ترین تاثیر را بر طال دارد 
که در روزهای اخیر به دلیل رشــد نرخ دالر، قیمت ها در بازار 
طال و سکه نیز افزایش یافته است. امیدواریم به تدریج شرایط 
بازارهای مختلف ماننــد صنعت طال بهبود یابــد، در غیر این 
صورت، رکودی شدید در کشــور حاکم خواهد شد. در صنف 
طال و جواهر تعداد واحدهای اجاره ای اندک اســت، اما همان 
طالفروشــان اجاره ای در روزهای اخیر با افت شــدید فروش 

مواجه شده اند به طوری که توان پرداخت اجاره را ندارند.
خرید و فروش فیزیکی طال تا سی ام فروردین به دلیل تعطیلی 
واحدهای صنفی وجود نداشته، اما به صورت محدود در فضای 
مجازی، معامالت طال انجام می شــود. البته بهتر اســت مردم 
در صورت نیاز به خرید مصنوعات طال از اول اردیبهشــت ماه و 

بازگشــایی واحدهای صنفی به واحدهای دارای مجوز مراجعه 
کنند تا با خیال راحت و امنیت اقدام به خرید داشته باشند زیرا 
در فروش اینترنتی طال ممکن است سوءاستفاده هایی شود. با 
توجه به مشکالتی که به علت شیوع کرونا، گریبانگیر این صنف 
شده، از دولت درخواست می شــود که در بحث های مربوط به 
مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، بخشودگی هایی را لحاظ کنند.

فعالیت های کسب و کارها جهش منفی را تجربه کرد
خسرو ابراهیمی نیا، نایب رئیس اتاق اصناف تهران 

فعالیت های کسب و کارها از اواسط بهمن 
ماه به دلیل شــیوع ویروس کرونا جهش 
منفی را تجربه کرد. درســت اســت که 
جهش به معنای صعود و منفی به معنای 
سقوط است و با هم تعارض دارد. اقتصاد 
برای کسی که در کسب و کار و بازار است 
به مانند ترازویی اســت کــه هیچ موقع 
شــاهین این ترازو مســاوی و موازی با هم قرار نمی گیرد و به 
عبارتی تراز نیست. بعضی از مشاغل و فعالیت ها که شاید مغفول 
واقع شده بودند به جهشی دســت پیدا کردند. به عنوان مثال 
فروشگاه های زنجیره ای، فروشــگاه های مواد غذایی، فعالیت 
های شرکت های شــوینده و تولیدکنندگان مواد ضدعفونی 

کننده و بسیاری از این فعالیت ها جهشی را داشتند. 
اما فعالیت هایی مانند تاالرهای پذیرایــی و اصناف دیگر یک 
سقوط وحشــتناکی را تجربه کردند. اصطالحی وجود دارد با 
عنوان کساد. این به این معناست که مشتری هایی که کاالیی 
را خریداری کرده اند آن را پس می آرونــد. واحدهای صنفی 
تاالرهای پذیرایی با توجه به رکودی که در سال گذشته داشتند 

امید داشتند که در ماه رجب و شعبان می توانند فعالیت های 
خود را با رونق سپری کنند. 

در همین رابطه هر تاالر پذیرایــی در ۳ ماه اخیر چیزی حدود 
۷00 میلیون تا ۱.۵ میلیارد تومان دچار خســارت و90 درصد 
تاالرهای پذیرایی تعطیل شدند. شــرایطی که شیوع کرونا بر 
اصناف تحمیل کرده است شرایط خوبی نیست و با این وضعیت 
اصناف دو ماه دیگر هم نمی توانند مالیات بدهند و می بایست 
دولت جرایم مالیاتی را یک سال به عقب بیندازد. خردادماه زمان 
اظهارنامه های مالیاتی اســت اما اصناف پولی در اختیار ندارند 
که بتوانند مالیات یک ســال اخیر را پرداخت کنند. پرداخت 
مالیات دو ماه به تعویق افتاده اما باید توجه داشت که اصناف تا 
دو ماه دیگر چگونه پول به دست بیاورند و مالیات را بپردازند؟ 
خردادماه زمان اظهارنامه های مالیاتی اســت اما اصناف پولی 
در اختیار ندارند که بتوانند مالیات یک ســال اخیر را پرداخت 
کنند. یکی از خواسته های اصناف به تعویق انداختن اظهارنامه 
مالیاتی به مدت ســه ماه اســت. همچنین جرائمی که امسال 
موعد پرداخت آنها است یک ســال دیگر بدون در نظر گرفتن 
جریمه بیشتر امهال شــود چراکه اصناف در وضعیت فالکت 

قرار گرفته است. 
در این بین استفاده از راهکار کســب و کار آنالین می تواند تا 
اندازه زیادی ضرر و زیان اصناف را جبران کند. »کســبینو« با 
توجه به نامی که دارد کسب و کاری نو خواهد بود. به عبارتی می 
توانیم از »کسبینو« به عنوان راهی نو یاد کنیم. تحول جدید و 
فکر و برنامه ریزی جدید که می تواند به اصناف و مشاغل کمک 
بسیاری برای رونق فعالیت ها بدهد. »کسبینو« ارتباطات جدید 
با مواضع مختلف کسب و کارها است که می تواند حلقه مفقوده 

ارتباطات کسب و کارها را به هم متصل کند. 

خسارت جبران ناپذیر اصناف در بحران كرونا

فرصت سامانه های آنالین برای اصناف

یارانه به افراد واجد شرایط پرداخت نشده است
اسداهلل عباسی، نماینده مجلس

دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، بسته حمایتی کرونا را در نظر گرفته اما این یارانه به افراد واجد شرایط پرداخت نشده است. افراد بسیاری از دریافت این بسته های حمایتی جامانده اند که وضعیتی معیشتی خوبی ندارند. 
دولت اگر می خواهد مردم در خانه بمانند باید یارانه معیشتی آن ها را به درستی پرداخت کند چرا که برخی افراد که شغل و درآمد ثابت و خاصی ندارند شدیدا در تنگنای مالی قرار دارند. با ادامه این ساز و کار و استناد به آمارهای 

یارانه بگیران که هنوز برخی اقشار پردرآمد از آن حذف نشده اند و افراد واجد شرایط بسیاری از دریافت آن محروم هستند نمی تواند مرجع مناسبی برای بسته های حمایتی باشد.
افرادی که واجد شرایط برای دریافت مبالغی اختصاص داده شده توسط دولت اعالم شده اند که شامل اشــخاص کم درآمد، بی درآمد و روزمزد است توسط ستاد های موجود در استانداری ها و فرمانداری های هر استان شناسایی 

شده اند. چنانچه افرادی با وجود داشتن شرایط دریافت یارانه کرونا، آن را دریافت نکرده اند باید به ستاد های موجود مراجعه کرده و عدم دریافت این مبلغ را اعالم کنند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

به گفته مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده 
رگوالتوری، در ایام شیوع کرونا، استفاده از اینترنت 
برای دورکاری، باعث شد ظرفیت انتقال و پهنای 
باند کشــور در مقاطعی اشباع شــود و به همین 
دلیل شــکایت های ثبت شده در ســامانه ۱9۵ 
نسبت به مشابه سال گذشته، ۱۳۳ درصد افزایش 
یافته اســت. حضور در منازل به دلیل جلوگیری 
از شــیوع ویروس کرونا در کشــور، بــه افزایش 
اســتفاده از اینترنت برای فعالیت های مختلف از 
جمله دورکاری کارمندان و برگزاری کالس های 
آموزشی آنالین و پرداختن به فعالیت های اینترنت 
اوقات فراغت منجر شــد. از طرفی ارائه اینترنت 
رایگان ۱00 گیگابایتی بــرای اینترنت ثابت هم 
استفاده از اینترنت را افزایش داده و که در مواردی 

منجر به افت کیفیت و نارضایتی کاربران شد.
در این راستا پیمان قره داغی - مدیرکل حفاظت از 
حقوق مصرف کننده رگوالتوری- درباره شکایات 
ثبت شده در سامانه رگوالتوری اعالم کرد: تعداد 
تماس های کاربران با سامانه ثبت و پاسخگویی به 
شکایات ۱9۵ در اسفند 9۸ و فروردین 99 نسبت 
به زمان مشابه در سال گذشته ۴9 درصد و تعداد 
درخواست و شکایت های ثبت شده در این سامانه 
۱۳۳ درصد افزایش یافته اســت. در اسفند 9۷ و 
فروردین 9۸، حــدود 9000 و ۷00 تماس و ۱۲ 
هزار و ۱۶۳ درخواست و شکایت در سامانه ۱9۵ 
ثبت شده بود که این آمار در اسفند 9۸ و فروردین 
99 به ۱۳۵ هزار و ۳۱ تمــاس و ۲۸ هزار و ۳۲۶ 

درخواست رسیده است.

وی دربــاره دلیل این افزایش گفــت: با توجه به 
شرایط ناشی از شــیوع ویروس کرونا در دو ماه 
گذشته، بســترهای مختلفی از ســوی وزارت 
ارتباطات مانند ارایه حجم رایگان ۱00 گیگابایت 
به تمامی مشترکان اینترنت ثابت، افزایش سرعت 
مشترکان ADSL تا ۱۶ مگ، ارایه حجم رایگان 
۲0 گیگابایت به معلمان، استفاده رایگان از پرتال 
مراکز دانشــگاهی و آماده ســازی زیرساختهای 
ارتقای تکنولوژی ADSL بــه VDSL برای 
مردم ایجاد شــد تا کاربران بتوانند در حوزه های 
مختلف آموزش، خدمات الکترونیکی، سرگرمی 

و دورکاری از اینترنت استفاده کنند.
قره داغی افزود: تمامــی این اقدامات و همچنین 
استفاده از اینترنت به عنوان راهکاری برای انجام 
دورکاری، باعث شد ظرفیت انتقال و پهنای باند 
کشــور در مقاطعی اشباع شــود و از سوی دیگر 
در مراکز پشــتیبانی اپراتورها و ســامانه ثبت و 
پاسخگویی به شکایات ۱9۵ تماس و تقاضا برای 
رفع ابهام ها و حل مشکالت افزایش یابد. مدیرکل 
حفاظت از حقوق مصرف کننــده رگوالتوری با 
بیان اینکه پاسخگویی به کاربران و حفظ حقوق 
آنان در اولویت رگوالتوری اســت، گفت: با وجود 
مشــکالت برای حضور فیزیکی کارشناسان در 
محل پاسخگویی براساس مصوبه ها و توصیه های 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، ظرفیت فنی سامانه ۱9۵ 
افزایش یافته و تغییراتی در فرایند ثبت و رسیدگی 
به شکایات ایجاد شده تا پاسخگویی به کاربران در 

سریع ترین زمان ممکن انجام شود.

رئیس کمیســیون عمران مجلس گفت: بــا توجه به 
مشکالت موجود در حوزه های ساخت و ساز، بعید است 
امسال پرونده مسکن مهر بسته شود. محمدرضا رضایی 
کوچی رئیس کمیســیون عمران مجلس با بیان اینکه 
متاسفانه با وجود آنکه بافت های فرسوده ظرفیت های 
بسیار خوبی برای رونق بخشیدن به بازار مسکن دارند، 
اما تاکنون به آن توجهی نشــده است، گفت: باید از این 
ظرفیت ها برای تولید مســکن استفاده شــود و به نظر 
می رسد که با وجود آنکه هزار محله فرسوده و همچنین 
واحد های مسکونی فرسوده در کشور وجود دارد، اما دولت 
نتوانسته از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کند.رضایی 
با اشــاره به اینکه تمامی خدمات واحد های مسکونی از 
جمله آب، برق، گاز  و دسترسی های مطلوب در بافت های 
فرسوده وجود دارد  افزود:  دولت و وزارت راه و شهرسازی 
در سال های گذشته بدون توجه به این محالت اقدام به 
ساخت واحد های مسکن مهر در شهر های جدید کرده اند 

که این خود  مشکل ساز خواهد شد.
او ادامــه داد: در طرح اقدام ملی مســکن هم بخش 
عمده ای از واحدهای مسکونی قرار است در شهر های 
جدید ساخته شود، بنابراین این امر نشان می دهد که 

این بار دولت هم ظرفیت های بافت های فرســوده را 
فراموش کرده است.رئیس کمیسیون عمران مجلس به 
مسکن مهر هم اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکالتی 
که در تمامی حوزه های ساخت و سازی کشور ایجاد 
شده است بعید است امسال پرونده مسکن مهر بسته 
شود؛ بنابراین  بخش عمده ای از این واحد ها به ویژه 
در پردیس نیمه کاره مانده اند و این واحد ها با توجه به 
مشکالتی که در پرونده های حقوقی و معارضی آن ها 

وجود دارد به اتمام نخواهد رسید.
رضایی در ادامه به وضعیت ناوگان حمل ونقل  کشور 
هم اشــاره کرد و افزود: بخش عمــده ای از ناوگان 
حمل ونقل کشور فرسوده اســت و دولت باید برای 
صرفه جویی  انــرژی، ســوخت و همچنین کاهش 
تصادفات جاده ای  اقدامات الزم را در حوزه نوسازی 
ناوگان انجام دهد.به گفته رئیس کمیسیون عمران 
مجلس، اعضا این کمیسیون  از وزارت راه و شهرسازی 
برنامه های این وزارتخانه در حوزه نوســازی ناوگان 
حمل ونقل درون شــهری، برون شهری و همچنین 
برنامه های این وزارتخانه بــرای بهبود وضعیت بازار 

مسکن را جویا خواهند شد.

پرداخت بسته های حمایتی 
دولت به دلیل بحران کرونا 
در کشور انتقاداتی را به دنبال 
داشته است. در حال حاضر 
بسیاری از افراد واجد شرایطی 
که به دلیل بحران کرونا آســیب های جدی دیده اند 
 و توانایی گــذاران زندگی را ندارند از فهرســت تمام 
بسته های حمایتی دولت جا مانده اند و این در حالی 
است که دولت تنها به لیست افرادی بسنده کرده است 
که ماهانه یارانه دولتی را دریافت می کنند. برخی افراد 
کم درآمد که به اشتباه، از شمول دریافت یارانه نقدی 

جامانده اند، در شــمول دریافت کمک معیشتی هم 
قرار نگرفتند و اینک امکان بهره مندی از وام یک یا دو 

میلیون تومانی کرونا را هم ندارند.
دولت در حالی جمعیت یارانه نقدی بگیران را مبنای 
تشخیص افراد برای بهره مندی از حمایت های جدید 
مالی خود قرار می دهد که جمعیت یارانه بگیران عیار 
درست و دقیقی برای تشخیص اینکه فردی به کمک 
جدید دولت نیاز دارد یا ندارد، نیســت. دولت آبان ماه 
سال گذشته، پرداخت کمک معیشــتی و به تازگی، 
بهره مندی از وام یــک و دومیلیون تومانی کرونایی را 
محدود به کسانی کرده که در شــمول دریافت یارانه 
نقدی قرار دارند. یعنی دولت دامنه انتخاب و بررسی 
خود برای پرداخت کمک معیشتی را به جمعیت یارانه 
بگیران محدود کرد و افراد کم درامدی را که به اشتباه 

در شمول دریافت یارانه نقدی قرار نگرفتند را اصالً مورد 
توجه قرار نداد. این افراد کم درامد علیرغم اینکه بدلیل 
اشتباه سازمان هدفمندی یارانه ها یا اشتباه سهوی خود، 
از شمول دریافت یارانه نقدی محروم هستند، در شمول 
دریافت کمک معیشتی هم قرار نگرفتند و اینک امکان 
بهره مندی از وام یک یا دو میلیــون تومانی کرونایی 

دولت را هم ندارند.
این در حالی است که دولت طی سالهای گذشته بارها 
وعده داد با غربالگری جمعیت یارانه بگیران، ضمن حذف 
افراد پردرآمد، افراد کم درآمدی که به دالیل مختلف از 
دریافت یارانه نقدی جامانده اند را به لیست یارانه بگیران 
اضافه خواهد کرد. وعده ای که هنوز محقق نشده است. 
طی 9 سالی که از اجرای سیاســت واریز یارانه نقدی 
می گذرد، هر بار که مقرر شد دولت ها اقدام به غربالگری 

یارانه بگیران کنند اما این وعده هنوز محقق نشده است. 
البته سال گذشته تعداد کمی از افراد پردرآمد از شمول 
یارانه نقدی حذف شدند اما تعدادشان بسیار محدود بود 

و اقدامی هم برای جاماندگان انجام نشد.
آبان ماه سال گذشــته دولت همزمان با اصالح قیمت 
بنزین، پرداخت کمک معیشتی را کلید زد؛ ابتدا فقط افراد 
کم درآمدی را که یارانه نقدی دریافت می کردند را شامل 
می شد و بعد اعالم شد که افرادی که یارانه نقدی دریافت 
نمی کنند هم می توانند از این کمک دولت بهره مند شوند 
اما بررسی ها نشان داد که افرادی که یارانه نمی گرفتند 
نتوانســتند چندان در دریافت این کمک دولت، موفق 
باشند. اینک به دلیل شیوع ویروس کرونا، دولت سیاست 
واریز وام یک و دو میلیون تومانی به »خانوارهای یارانه 

بگیر« را در دستور کار قرار داده است.

افراد كم درآمد از دریافت تمام بسته های حمایتی دولت جامانده اند

قصه پرغصه جاماندگان از حمایت های معیشتی
نارضایتی جاماندگان از دریافت حمایت های معیشتی                                          غربالگری یارانه بگیران و حذف پردرآمدها بعد از9 سال محقق نشد

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

پروندهمسکنمهرامسالبستهنمیشود

علتافزایششکایتازخدماتاینترنتی
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رقابت استارتاپ های تهرانی در اینوتكس پيچ، این 
بار بر بستر آنالین

اینوتکس پیچ، یکی از بخش های رقابتی نمایشگاه اینوتکس است که برای 
سومین سال متوالی رقابتی بزرگ را بین استارتاپ های سراسر کشور رقم 

می زند.
نمایشــگاه بین المللی نوآوری و فناوری )INOTEX( طی هشت دوره 
برگزاری خود میزبان استارتاپ ها و شرکت های فناور زیادی از کشورهای 
مختلف بوده اســت. این دوره از رویداد اینوتکس پیچ، از ابتدای بهمن ماه 
۹۸ آغاز شــده و پس از برگزاری در استان های سیســتان و بلوچستان، 
آذربایجان غربی، اصفهان و مازندران، این بار به اســتان تهران رســیده 
است. این درحالی است که شــیوع ویروس کرونا و اهمیت حفظ سالمتی 
شــرکت کنندگان، برگزاری ایــن گونه رویدادها را بــه صورت حضوری 
و طبق روال ســابق با مشــکل مواجه کرده اســت. به همین دلیل طبق 
تصمیم دبیرخانه این رویداد، به منظور حفظ پویایی جامعه اســتارتاپی 
ایران و به منظور تشــویق مخاطبان به حفظ قرنطینه خانگی، این رقابت 
 کامال به صورت آنالین و در روز چهارشــنبه ۳ اردیبهشت ماه برگزار شده

 و به صورت زنده از شبکه های اجتماعی به آدرس @inotexevent پخش 
خواهد شد. خاطر نشان می سازد که رقابت های استارتاپی اینوتکس پیچ 
با هدف معرفی و سرمایه گذاری روی ایده ها و اســتارتاپ های مستعد از 
شهرهای مختلف کشور انجام می شــود. در این رویداد که خود از مراحل 
مختلفی تشکیل شده اســت در مرحله نخست اســتارتاپ ها به صورت 
آنالین داوری شــده و از اســتارتاپ های منتخب برای رقابت حضوری در 
مقابل سرمایه گذاران دعوت به عمل می آید. در این مرحله، ابتدا تیم های 
استارتاپی درخصوص نحوه ارائه به ســرمایه گذار آموزش دیده و در ادامه 
در حضور سرمایه گذاران و داوران محلی، به معرفی ایده یا محصول خود 

پرداختند.

استارتاپ دیدار 4 ميليارد تومان سرمایه جذب كرد
حمید محمودزاده مدیر عامل دیدار از جذب سرمایه این استارتاپ توسط 
یک سرمایه گذار فرشته )Angel Investor( خبر داد. این سرمایه  گذاری 
که به واســطه خرید ٪۱۹ از ســهام نرم افزار CRM دیدار توســط یک 
سرمایه گذار فرشــته )Angel Investor( انجام شده، آغازگر فصل تازه ای 
در صنعت CRM برای اســمال  بیزینس های ایران خواهد بود. در شرایط 
فعلی اکوسیستم استارتاپی که عموم کســب  وکارها با مشکالت فراوانی 
روبرو هستند و کمتر کســی تمایل به تزریق ســرمایه روی استارتاپ ها 
دارند. این جذب ســرمایه می تواند نویدبخش این موضوع باشد که رفته 
رفته سرمایه گذاران اقدام به ورود منابع خود به کسب  وکارهایی خواهند 
کرد که گام  های عبور از شــرایط رکود فعلی را می پیمایند. علی رضایی 
آشــتیانی، مشــاور جذب ســرمایه دیدار می گوید: همان موجی که در 
دوران ســال  های ۹۳ تا ۹۶ برای ایده  های پلتفرمی شاهد بودیم و منجر 
به راه  اندازی کسب  و کارهایی مانند تاکســی  های اینترنتی، سرویس  های 
خرید آنالین و … شد. اکنون در حوزه کسب  وکارهای متنبی بر تکنولوژی 
ابری در حال وقوع است. بدون شک سرمایه  گذاران به دنبال محصوالت با 
حداقل ریسک بوده و شرکت  های ارائه دهنده محصوالت SAAS در این 
کارزار پاسخگوی خواسته  های سرمایه  گذاران هستند. این تغییر رویه خود 
می تواند پاسخ منطقی به تغییرات سیاســی و اقتصادی فعلی ایران باشد؛ 
 تغییری که تجربه موفق ابرآروان و دیدار را می تــوان به عنوان آغازکننده 

این مسیر دانست.
آشتیانی در ادامه افزود:  این جذب سرمایه در شرایط فعلی تحریم و کرونا 
دو پیغام مهم با خود به همراه داشــت؛ اول تغییر تمایل سرمایه  گذار ها به 
محصوالت SAAS با توجه به میزان متفاوت ریسک این گونه سرمایه  گذاری 

ها و دوم چشم انداز مثبت محصوالت مبتنی بر تکنولوژی ابری در ایران که 
با توجه به تجربه  های موفق قبلی کــم کم دارند به یکی از مدل  های موفق 
برای تولید و توسعه ایده  ها تبدیل می شوند. حمید محمودزاده مدیر عامل 
گروه نرم افزاری آرمیتیس در این خصوص افزود: با این جذب سرمایه و با 
توجه پتانسیل باالیی است که در بازار CRM وجود دارد، در سال ۹۹ شاهد 
حضور جدی تر دیدار در بین کسب  وکارها بوده و قصد داریم تا یک جهش 
 CRM استراتژیک داشته باشیم. با در نظرگیری میزان بکر بودن بازار حوزه
در ایران و منطقه و پتانسیل باال برای رشد، به دنبال افزایش بازار خود نه 
تنها در ایران، بلکه در خارج از مرزهای ایران و کشورهای منطقه هستیم. 
از این رو طبق برنامه  ریزی  های انجام شده، در ســال ۹۸ به دنبال جذب 

سرمایه  گذار بودیم.

شهردار اصفهان برای حل مشكالت رانندگان حمل 
و نقل عمومی به جهانگيری نامه نوشت

شهردار اصفهان برای حل مشکالت رانندگان حمل و نقل عمومی به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا، به معاون اول رئیس جمهور، نامه نوشت و خواستار 

کمک دولت در این زمینه شد.
به گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، بــا توجه به 
اینکه یکی از اقشار آسیب دیده از شــیوع ویروس کرونا، رانندگان حوزه 
حمل و نقل عمومی بوده اند، شــهردار اصفهان طی نامه ای به اســحاق 
 جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، خواســتار کمک به حل مشکالت

 این قشر شد.
قدرت اهلل نوروزی در متن این نامه خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول 

رئیس جمهور آورده است:
»با عنایــت به تأکید ریاســت جمهور مبنی بــر لزوم حمایت از اقشــار 
آســیب دیده ناشــی از شــیوع ویروس کرونا و پرداخت بیمه بیکاری به 
مشــمولین تعریف شــده در مصوبات دولت، به اســتحضار می رســاند 
 یکــی از صنوفی کــه بیشــترین آســیب را در ایــن بحران دیــده اند،

 رانندگان فعال در حمل و نقل عمومی شــهری بوده کــه در قالب بیمه 
رانندگان از خدمــات تأمین اجتماعی برخوردار هســتند، اما در مراجعه 
این افراد به ســامانه تأمین اجتماعی جهت ثبت درخواست دریافت بیمه 
بیکاری با پیغامی مواجه می شوند که به علت پرداخت ۲۷ درصد سهم بیمه 
و نداشتن کارفرما پرداخت بیمه بیکاری برای آنها امکانپذیر نیست، که این 
 موضوع سبب 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 مشاغل آسیب دیده خواهشمند اســت دستور فرمائید، به 
منظور همکاری و همراهی هرچه بیشتر رانندگان در این ایام و در راستای 
قطع زنجیره انتقال این ویــروس و کاهش فعالیت ناوگان عمومی، تمامی 
رانندگان فعال در حوزه حمــل و نقل عمومی شــهری بتوانند در مدت 
 زمان مشخص از بیمه بیکاری با کمک های جایگزین مشابه آن برخوردار 

شوند.«

اخبار

استان ها

اطالعات هویتی چندین ســازمان و شــرکت 
در ایــران هک و ســرقت و در فضــای مجازی 
خرید و فروش شــد. به گزارش اســپوتنیک به 
نقل از »مهر«، گویا اطالعــات هویتی چندین 
ســازمان و شــرکت در ایران در فضای مجازی 
در حال خریــد و فروش اســت. چندی پیش 
نیز نشت اطالعات شناســنامه ای ۸۰ میلیون 
کاربر ایرانی از طریق ســرورهای سازمان ثبت 
احوال و وزارت بهداشت، افشای بانک اطالعاتی 
 حاوی اطالعات شــمار زیادی از کاربران ایرانی 
تلگرام و شــماری از کاربران یکــی از بازارهای 
ایرانــی نرم افزارهای آیفون، خبرســاز شــده 
بود. ابوالقاســم صادقی معاون امنیت سازمان 
فناوری اطالعــات ایــران، در خصوص صحت 
و سقم هک و افشــای اطالعات صورت گرفته 
توضیح داد و گفت: »مرکز ماهر در حال بررسی 
راستی آزمایی مواردی است که هم اکنون اعالم 
شده است. افشــای اطالعات کاربران به خاطر 
ســهل انگاری صاحبان بانک هــای اطالعاتی 
صــورت می گیرد. به ایــن معنی کــه اقدام به 
هک از طریق ابزارهای تکنیکال و پیشــرفته ای 
صورت نگرفتــه، بلکه اطالعات فاش شــده به 
 دلیل بی مباالتی مالکان داده، بوده است. البته

 تمامی موارد اعالم شــده قابل تأییــد نبوده و 
ممکن اســت در این میان ادعاهای جعلی نیز 
وجود داشــته باشد. بر این اســاس باید راستی 
آزمایی صورت گیرد. مــا در مرکز ماهر در حال 
بررسی جوانب امر هستیم و ممکن است حتی 
دیتاهایی که در حال خریــد و فروش در فضای 
مجازی اســت جعلی بوده باشــد و عده ای تنها 
به دنبال ایجاد یک جو روانی در جامعه باشــند. 
بر این اســاس ما باید جوانب و شواهد را بررسی 
و ماهیت داده هــای موجود را آنالیــز کنیم تا 
صحت ماجرا مشخص شــده و معلوم شود که 
این اطالعات از کجا درز کرده اســت. به همین 

دلیل برآوردمان این نیست که این اطالعات از 
یک ســرور و پایگاه داده خاصی درز کرده باشد. 
بسیاری از سازمان ها ســهل انگاری می کنند و 
با این سهل انگاری ها نیز برخورد جدی صورت 
 نمی گیرد تا جلوی اینگونه اتفاقات گرفته شود. به 
دلیل نبــود قوانین و قاعده بــرای حفظ حریم 
خصوصــی در فضــای ســایبری، نهادهایــی 
ماننــد مرکــز ماهــر نمی توانند بــه راحتی 
فعالیت مؤثر داشــته باشــند. الیحــه حریم 
خصوصی در فضای ســایبر که مدت ها اســت 
توســط ســازمان فناوری اطالعات تهیه شده، 
 در انتظــار تصویــب در کمیســیون تخصصی

 دولت است.
مــا در مرکز ماهــر تمایــل و آمادگــی برای 
شــفاف ســازی این فضــا داریم اما پشــتوانه 
 قانونی بــرای آن وجود نــدارد و بــا این روش

 نمی توان فرآیندی را جلــو برد. به همین دلیل 
تنها کاری که می توانیم انجام دهیم اطالع رسانی 
گمنام سازی شده در خصوص نقص های امنیتی 
به صورت علنی و عمومی برای هوشیارســازی 
همه جامعه اســت و از ســوی دیگر برای خود 
مجموعه ها نیــز اطالع رســانی هدفمند انجام 
می دهیم. در مورد درز اطالعات هویتی چندین 
پایگاه داده که روز گذشته مطرح شده است نیز 
 دیتابیس ها را شناســایی خواهیم کرد و نتایج 
را ظرف یکــی دو روز آینده با رصــد روی این 
دیتابیس هــا، اعالم می کنیم«. گفته می شــود 
اطالعات بالغ بر ۶۰۰ هزار حساب کاربری یک 
شرکت حمل و نقل، نامه های اداری دو شرکت 
هواپیمایی، اطالعات هویتی مشترکان ۳ اپراتور 
ارتباطی، اطالعات ۹۵۰ هزار کاربر پژوهشــگاه 
علوم و فناوری اطالعات ایران و اطالعات کامل 
سازمان امور دانشــجویان وزارت علوم به دلیل 
هک در فضای مجازی در حــال خرید و فروش 

است.

به گفته جمعی از والدین و معلمان، این سامانه 
مشــکالت زیادی دارد و بســیاری یا نتوانسته 
انــد آن را نصب کنند یــا به دلیــل خطاهای 
مختلف، موفــق بــه ورود به کالس نشــدند، 
چالشــی که برای دانش آموزان نقاط روستایی 
 به دلیــل دسترســی نداشــتن بــه اینترنت

 پرســرعت و مناســب، شدت بیشــتری دارد. 
از دیگر مشــکالت شبکه شــاد که به آن اشاره 
می شــود، کندی ســامانه از یک ســو و قابل 
نصب نبودن در گوشــی های آیفــون در کنار 
امکان پذیــر نبودن ضبط صــدا و کارکردهای 
مشــابه باعــث شــده تــا معلمــان مجبــور 
 شــوند مطالب را به صــورت نوشــتاری برای 

دانش آموزان ارسال کنند.
عدم آشنایی برخی از شــاگردان خصوصا دوره 
ابتدایی با کار با گوشــی، امکان افشای فایلهای 
شخصی و محرمانه به دلیل قرار گرفتن گوشی 
در دســت بچه ها و امــکان بارگــذاری اتفاقی 
عکس هــای خانوادگی یا اطالعات شــخصی 
خانواده ها در گروه های کالســی از مشکالت 
 دیگر برنامه شــاد اســت. در کنار ایــن موارد،

 هزینــه بــاالی اینترنت کــه در این ایــام به 
خانواده ها تحمیــل می شــود و همچنین به 
دردســر افتادن خانواده ها برای تهیه گوشــی 
های گران قیمــت برای فرزندان، باعث شــده 
تا شــبکه ای که اســم شــاد روی آن اســت، 
 برای برخــی دانــش آمــوزان و خانــواده ها

 شاد نباشد.
محدث زاده کــه تجربه آمــوزگاری در مقطع 
دبســتان دارد، مــی گوید:هر چنــد آموزش و 
پرورش از بد حادثه به شــبکه هــای اجتماعی 
پناه آورده، اما این پناهگیری ســبب می شود 
 که بخــش جدیــدی در این دســتگاه عریض

 و طویل گشوده شود که حتی در دوره پساکرونا 
نیز تعطیل نشــود. بدیهی اســت در این دوره 

کوتاه با مشکالت و سختی هایی همچون نبود 
شــبکه اینترنت در برخی از نقاط دور دســت، 
فقدان دســتگاه تلفن همراه هوشمند، تبلت یا 
لپ تاپ در برخی منازل برای اســتفاده دانش 
آموزان، هزینه خرید بســته هــای اینترنتی، 
مخالفت کســری از معلمان و اولیا با این روش، 
 کیفیت نــازل محتواهای تولیــدی و... همراه 

باشد.
اما دوره کرونا ســبب می شــود کــه متولیان 
آموزشــی از ایــن پــس، تمرکــز و بودجــه 
بیشــتری را بــه تقویــت زیرســاخت هــای 
 فنــاوری مــدارس و ادارات خــود اختصاص

 دهند.
 در همین راستا، دست اندرکاران دستگاه تعلیم 
و تربیت مجبور می شوند با همراهی دولت و ارائه 
تسهیالت ویژه، دانش آموزان را به تبلت و سیم 
کارت های تلفن همراه دانش آموزی با بسته ویژه 
اینترنتی همراه با محدودیت های متناســب با 
ارزش های جامعه و حاکمیت مجهز کنند، شبکه 
اجتماعی دانش آمــوزی ویژه آموزش و پرورش 
با قابیت هایی فراتر از شــبکه هــای اجتماعی 
موجود ایجاد کنند و دوره های آموزشــی تولید 
 محتوا در فضای مجازی را به طور ویژه در دستور

 کار قرار دهند.
از ســویی با افرایش نفوذ محتواهای اینترنتی 
در مدارس، زمان شروع و پایان سال تحصیلی، 
زمان شــروع و پایان فعالیت در یک روز، زمان 
هر ساعت درســی و حتی تعداد دانش آموزان 
 یک کالس منعطف می شــود و مدارس در ایام 
ســال تحصیلی با تعطیلــی متاثر از شــرایط 
 جوی، تعطیل نخواهند شــد و آمــوزش ادامه

 پیدا می کند.
 خالصه آن چــه که آمد کــه، نه یــک آرزو و 
خیالبافی بلکه ضرورت دوره پساکرونا است. دیر 

یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

جشنوارهفروشاینترنتیماهمبارکرمضانبرگزارمیشود
قائممقاموزیرصنعت،معدنوتجارتازبرگزاریجشنوارهفروشاینترنتیاقالمموردنیازمردمدرماهمبارکرمضانخبردادوگفت:تولیدکاالهایاساسیواقالمپرمصرفموردنیاز

مردمدرماهمبارکرمضان،بدونوقفهادامهخواهدداشت.

بــازار ســرمایه در حالــی 
نخستین ماه از سال را پشت 
سر گذاشت که اکثر روزهای 
فروردیــن ماه ســبزپوش 
بود و حتی با عرضه شســتا 
رکوردشکنی کرد. در این میان یک سوال به ذهن می 
رسد که در روزهایی که عموم مردم با پوست و استخوان 
خود رکــود اقتصادی را لمس می کننــد و دخل ها در 
برابر خرج ها کم آورده است، چگونه بازار سرمایه ایران 
همچنان می تازد؟ روزانه بین دو تا سه درصد شاخص ها 
رشد دارند و نسبت ارزش جاری بورس تهران به حجم 
نقدینگی در روزهای اول فروردین بــه ۰.۸ واحد و در 
پایان فروردین به حدود ۰.۹ واحد رسیده است. یعنی 

دو برابر میانگین ســال های ۹۳ تا ۹۷. این یک رکورد 
تاریخی است. حتی شرکت های زیان ده و ورشکسته هم 
این روزها در تاالر بورس می تازند و تعداد آنها بین ۴۰ 
تا ۵۰ مورد است.اما سوال اینجاست در بازار بورس چه 
خبر است که برخالف رکود اقتصادی، رکوردشکنی می 
کند؟ آیا این رشد حباب است یا واقعیت؟ و به زودی چه 

اتفاقاتی در بورس خواهد افتاد که ما از آن بی خبریم؟!

عبور شاخص بازار سهام از 700 هزار واحد 
این در حالی اســت که مشاهدات »کســب و کار« از 
معامالت روز دوشنبه نشــان می دهد که شاخص کل 
بازار سرمایه در این روز با رشد ۱۸ هزار و ۳۱۹ واحدی 
خود توانســته به کانال ۷۰۰ هزار واحدی وارد شود و 

روی سطح ۷۰۸ هزار و ۳۵۶ واحد بایستد.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، رشد شاخص 

بورس در یکی دو ماه اخیر را بررسی می کند.

بازار سرمایه  در  اوج ركود اقتصادی ركوردشكنی می كند

ورود  پرقدرت  نقدینگی  به  بورس
كرونا، مدیریت دالر و ریال و سختگيری در كنترل ریال موجب شده كه بهترین محل جریان نقدینگی بازار سرمایه شود

حوض كوچك بازار سرمایه نياز به عمق دارد

کلیت  بازار  سرمایه حباب  ندارد
وحید شقاقی، اقتصاددان

تامین مالی در کشور ما در سال های گذشته با بانک بوده است. بیش از ۹۰ درصد تامین مالی توسط بانک های کشور صورت گرفته است. بازار سرمایه هم بازار کوچکی بوده و کمتر از ۷۶ درصد تامین مالی در بازار 
سرمایه بوده است و یک بخشی هم در لیزینگ ها یا در بخش های مختلف صورت می گرفته؛ ولی از سال ۹۸ نقدینگی بیشتری به این بازار وارد می شود. در همه کشورهای دنیا تامین مالی بلندمدت با بازار سرمایه 
است. بانک ها تامین مالی کوتاه مدت را انجام می دهند. در حالی که در کشور ما تامین مالی بلندمدت هم با بانک ها بوده و این موجب شده ناترازی نظام بانکی بیشتر شود  و درمجموع به ضرر اقتصاد کالن است که 
تامین مالی بلندمدت با  بانک صورت بگیرد و بانک محور باشد. بازار سرمایه ما تاکنون عمق کافی نداشته و االن هم عمق کافی ندارد و مانند یک حوض کوچک است؛ ولی نقدینگی زیادی روزانه وارد این بازار می شود. 
به همین دلیل است که می بینید چند ماه است که این بازار سبز است. طبیعتا دولت باید از این فرصت استفاده کند و به این بازار عمق بدهد. این دیگر هنر دولت است که از این فرصت استفاده کند. االن دولت ما به 
دالیل مختلف گرایش بیشتری به سمت بازار سرمایه  دارد. یکی از دالیل آن، این است که همه بازارهای موازی و جایگزین بازار سرمایه به نوعی مسدود شدند. بازار دالر به وسیله مدیریت ریال دارد کنترل می شود و 
عمال بانک مرکزی با مدیریت ریال و با کنترل ریال به نوعی دالر را کنترل می کند. بازار مسکن و خودرو هم دو، سه ماه است که به دلیل کرونا، جذابیت خود را از دست داده است. بیماری کرونا موجب شده مردم خیلی 
وارد اقتصاد سنتی نشوند و دنبال اقتصاد مجازی یا دیجیتال باشند. بازار سرمایه این حسن را دارد که شما از حسابتان خرید و فروش انجام بدهید. ولی خرید و فروش خانه و خودرو نیاز به حضور فیزیکی در بستر اقتصاد 
سنتی دارد. همه بازارهای موازی و جایگزین باازار سرمایه به نوعی مسدود شده اند. هم بیماری کرونا و هم مدیریت دالر و مدیریت ریال از سوی بانک مرکزی و سختگیری در کنترل ریال موجب شده که بهترین محل 
جریان نقدینگی بازار سرمایه شود. روزانه مردم جلوی پیشخوان های دولت صف های طوالنی می کشند برای اینکه بتوانند در بازار سرمایه ثبت نام کنند و به این بازار وارد شوند. این یک فرصت است. ما نباید فرصت 
را تبدیل به تهدید کنیم. بازار سرمایه ما در کلیتش حباب ندارد. برخالف برخی از دوستان که می گویند این بازار حباب دارد، کلیت آن حباب ندارد. برخی از سهام شرکت های خرد و کوچک حباب دارند. یک سهمی 
که نمی خواهم اسم ببرم، ولی در سال گذشته ارزش سهام این شرکت  ۱۷ برابر شده؛ یعنی از حدود ۱۲۰ تومان تقریبا ۲ هزار تومان شده است. در حالی که خود شرکت، شرکتی کوچک و ضررده است و زیان باال دارد؛ 
ولی درگیر بازی سوداگری افراطی شده و ارزش آن ۱۷ برابر شده است. ولی تعداد کوچکی یعنی حدود ۲۰، ۳۰ درصد بازار سرمایه این وضعیت را دارد. ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار سرمایه شرکت های بزرگ و بنیادی هستند 
که هنوز جای رشد دارند. در اقتصاد ایران دالر ۴ برابر شده، مسکن ۳ تا ۴ برابر شده طال نیز ۵ برابر شده است. طبیعتا ارزش دارایی شرکت ها متناسب با آن باید ۳ تا ۴ برابر شود. شرکت یا صادرات محور بوده که  با دالر 
کار می کرده و طبیعتا ارزش آن باال رفته است. این شرکت زمین و ساختمان و تجهیزات داشته که ارزش اینها باال رفته است. ارزش دارایی های عمده شرکت های بنیادی، چند برابر شده است به واسطه افزایش دالر، 
طبیعتا افزایش قیمت زمین و مسکن و تجهیزات. سهام بنیادی حباب ندارد؛ ولی سهام شــرکت های کوچک حباب دارند. ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار سرمایه حباب دارد و ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار سرمایه حباب ندارد. کلیت 
بازار سرمایه هم حباب ندارد. اگر دولت بتواند از این فرصت استفاده کند به نفع اقتصاد کالن است. در غیر این صورت این بازار مثل حوض کوچکی است که آن ۶۰ ۷۰ درصد سهم بنیادی را نیز درگیر حباب می کند و 
خودش تبدیل به تهدید می شود. باید دولت تالش کند این حوض بازار سرمایه بزرگ شود یعنی به این بازار عمق ببخشد. چگونه می تواند این کار را انجام دهد؟ باید تالش کند که واگذاری بنگاه ها را به بخش خصوصی 
از کانال بورس تسریع و شرکت های دولتی را عرضه کند. این بازار االن کوچک است و توان این میزان جریان نقدینگی را ندارد. اگر ما از این فرصت استفاده کنیم می تواند یک محلی برای تامین منابع مالی برای دولت 
باشد، می تواند یک محلی برای تامین منایع مالی برای بنگاه های خصوصی باشد و می تواند به رشد اقتصادی کمک کند، به جهش تولید کمک کند و می تواند جلوی ورود نقدینگی سرگردان به بازارهای موازی را 
بگیرد و این به نفع اقتصاد است. باید بازار اولیه گسترش پیدا کند نه بازار ثانویه. االن بیشتر بازار ثانویه پررونق است و بازار اولیه کم رنگ تر است. البته دولت تصمیم دارد که این را انجام دهد و باید برنامه داشته باشد، به 
آن نظم بدهد، به واگذاری ها سرعت ببخشد، واگذاری شرکت های دولتی را به بخش خصوصی از کانال بورس یا عرضه شرکت های دولتی را در بازار سرمایه. این کار می تواند شفافیت اقتصاد را نیز افزایش دهد. پس در 
مجموع کلیت بازار سرمایه فعال حباب ندارد و ۳۰ درصد بازار سرمایه یعنی شرکت های کوچک حباب دارند. ۷۰۶۰ درصد این بازار که شرکت های بزرگ و بنیادی هستند فعال حباب ندارند. اگر دولت از این فرصت 
استفاده کند می تواند جلوی حبابی شدن کل بازار را بگیرد. در ضمن مزایایی مثل شفافیت،  تامین مالی برای شرکت های خصوصی و تامین مالی برای دولت را  ایجاد می کند. پس پیشنهاد این است که روی این بازار 
تامل شود که می تواند هم جلوی افزایش تورم را بگیرد و هم می تواند به شفافیت اقتصاد کمک کند و مزیت های مختلف دارد. این نیاز دارد که دولت هم زمان با جریان نقدینگی به این بازار ورودی و عرضه بنگاه ها را 
نیز به این بازار تسریع ببخشد. اگر این بازار عمق کافی پیدا کند، عمال شاهد یک بازار منظم و غیرحبابی خواهیم شد. البته در حال حاضر کلیت بازار سرمایه حباب ندارد. ولی با این جریان نقدینگی ممکن است یکی، 
دو ماه آینده به سمت حبابی شدن حرکت کند. طبیعتا بخش خصوصی می تواند تامین مالی کند و دولت می تواند تامین مالی شرکت های دولتی را از این طریق انجام دهد. به رشد اقتصادی و جهش تولید می تواند 
کمک کند.  شرط آن، این است که بازار اولیه رونق پیدا کند. بازار اولیه تا زمانی که بزرگ نشود بازار ثانویه پررونق شود، فایده ای ندارد. بنابراین دولت باید تالش کند که با سرعت عرضه اولیه را در این بازار افزایش دهد. 

این متناسب با جریان نقدینگی است. جریان نقدینگی در این بازار یک فرصت است. ولی در عرضه بازار اولیه باید گسترش پیدا کند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

سرمقاله

سازمان ها در نگهداری اطالعات كاربران سهل انگاری می كنند

افشای اطالعات کاربران ایرانی چندین پایگاه اطالعاتی
پایين بودن سرعت اینترنت، باال بودن هزینه آن مشكالت پيش روی خانواده ها در استفاده از شبكه شاد است

خانواده ها ناشاد از شبکه »شاد«
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