
رئیس اتاق اصناف تهران اعالم کرد: از ستاد مبارزه 
با کرونا خواســته ایم که فعالیت پاساژها تا ساعت 
۲۰ تمدید شــود. »قاســم نوده فراهانی« درباره 
فعالیت مشــاغل پر خطر گفت: امــروز با تصمیم 
رئیس جمهوری وضعیت فعالیت مشــاغل پرخطر 
مشخص می شود. ما درخواست کرده ایم که فعالیت 
پاساژها که اکنون تا ساعت ۱۸ مجاز است، تا ساعت 
۲۰ تمدید شده و آرایشگاه ها نیز با وقت قبلی و نفر به 

نفر فعالیت خود را آغاز کنند.
وی درباره میزان فروش اصناف از زمان بازگشــایی 
مجدد در اردیبهشت ماه بیان کرد: متاسفانه مردم 
توان خرید خود را از دست داده اند و صرف باز بودن 

پاساژها کمکی به آنها نمی کند. فراهانی تصریح کرد: 
پس از بازگشایی پاســاژها همچنان میزان فروش 
اصناف تغییر خاصی نداشته اســت، چرا که از یک 
سو قدرت خرید مردم بسیار پایین است و از سوی 
دیگر مردم جز برای خریدهای ضروری از خانه خارج 

نمی شوند.
رئیس اتــاق اصناف تهران با بیان اینکه مشــخص 
نیست کرونا چه زمانی تمام شود، افزود: اگر وضعیت 
کرونا موقت بود می توانستیم همه جا را برای مدت 
محدودی تعطیل کنیم اما باید در هر صورت با کرونا 
زندگی کنیم. برای فعالیت پاساژها و صنوف دیگر تابع 
نظر ستاد مدیریت کرونا خواهیم بود، اما اقتصاد کشور 

هم باید عکس العمل خودش را داشته باشد چرا که 
اقتصاد از ارکان اصلی کشور است.

وی ادامه داد: وقتی پاســاژها و اصنــاف را تعطیل 
می کنیم، واحدهای صنفی طلبکارانه به ما نگاه می 
کنند و ما را مقصر کاهشی شدن درآمدشان می دانند؛ 
اما حاال پاساژها بازگشایی شده و دیگر اعتراضی وارد 

نیست.
فراهانی با تاکید بر اینکــه اصناف باید پروتکل های 
بهداشــتی مقرر را رعایت کنند، گفت: در چند روز 
گذشته چند مورد واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن 
استاندارهای بهداشتی پلمپ شدند که البته تعداد 

آنها زیاد نبوده است.

سخنگوی سازمان هواپیمای کشوری اعالم کرد: مسافران 
پروازهای خارجی برای ورود به ایران باید تعهدنامه پیش 
بینی شده را تکمیل کرده و مفاد آن را به طور کامل رعایت 
کند. رضا جعفرزاده در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
همه مسافران هوایی که قصد ورود به ایران را دارند باید 
تعهدنامه ای که برای آنها پیش بینی شده است را پر کند 

تا متوجه شویم آیا بیماری دارند یا خیر.
وی افزود: در این تعهدنامه آمده است که این مسافران 
باید برای تست بیماری کووید ۱۹ همه همکاری های 
الزم را با کادر درمانی انجــام دهند همچنین متعهد 
می شوند از زمان ورود تا مشخص شدن جواب آزمایش 
باید در اسکان شخصی خود را که قبل در این تعهدنامه 

اعالم می کنند، بماند. ســخنگوی سازمان هواپیمای 
کشــوری ادامه داد: از آن جای که ممکن است برخی 
مسافران مشــکوک بوده یا آن که جواب آزمایششان 
مثبت باشد باید همه مسافران تا مشخص شدن جواب 
آزمایش در اسکان شخصی شــان بماند و اگر فردی از 
این مسافران جواب آزمایشش مثبت باشد باید در این 
تعهدنامه بپذیرد که ۱۴ روز در قرنطینه بماند.  همچنین 
مسافر مورد نظر اظهار می کند شرایط قرنطینه را در 
پورتال وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مطالعه 
و از شــریط آن اطالع کامل دارد. بــه گفته جعفرزاده 
مسافر وارد شده به کشور نیز باید تعهد کند اطرافیانش 
حداکثر همکاری را در طول اســکان شخصی اولیه و 

قرنطینه احتمالی ۱۴ روزه با نمایندگان وزارت بهداشت 
درمان وآموزش پزشکی خواهند داشت. وی خاطرنشان 
کرد: پیش از این نیز شیوه نامه ای به همه شرکت های 
هواپیمایی، فرودگاه ها، کادر پروازی، کلیه خلبان ها و 
پرسنلی که در حوزه خدمات پرواز کار می کند، مسووالن 
پایگاه های بهداشــت فرودگاه ها و تعمیر و نگهداری 
هواپیما و غیره ابالغ کردیم و همه آنهای که این شیوه 
نامه به دستشان رسیده الزم است آن را اجرایی کند. 
اگر یکی از این زیر بخش های صنعت حمل و نقل هوای 
شیوه نامه را رعایت نکند ابتدا شامل تذکر کتبی و ارسال 
مستندات می شود و در صورت تکرار می تواند منجر به 

اعمال محدودیت برای آن بخش شود.

عضو هیئت مدیره شستا گفت:سازمان تامین اجتماعی 
می بایست ۲ درصد دیگر از سهام شستا را تا ۳ ماه بعد 

از عرضه اولیه در بورس عرضه کند.
به گــزارش ایســنا، عضــو هیات مدیره شــرکت 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی، با تاکید بر سخنان 
رئیس جمهوری در خصوص الگو شدن شستا، گفت: 
بورسی شدن شستا باعث ایجاد مدلی از شفافیت برای 
شرکت های وابسته به نهادهای عمومی و به نوعی باعث 
ایجاد روش و راهکاری جهت اجرا و پیاده سازی اصل 

۴۴ قانون اساسی شد.
ملکوتی خواه گفت: با باور اینکه مشــارکت مردم در 
اقتصاد و دور شــدن از تصدی گری دولت با واگذاری 
شرکت های دولتی از طریق ابزارهای موجود در بازار 
سرمایه امکان پذیر است با ارائه موفقیت آمیز سهام 
شستا در بورس قوت گرفت که این امر موجب تحول 

واقعی در اقتصاد ایران خواهد شد.
وی با بیان این که از ۸ میلیارد ســهمی که در بورس 

عرضه شد ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون سهم برای عموم 
و ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ســهم برای صندوق های 
ســرمایه گذاری در نظر گرفتیم که توسط سازمان 
بورس اختصاص داده شد، ضمن آن که سازمان تامین 
اجتماعی می بایست ۲ درصد دیگر از سهام شستا را تا ۳ 

ماه بعد از عرضه اولیه در بورس عرضه کند.
عضو هیات مدیره شستا تصریح کرد: با توجه به اینکه 
مالکیت شستا برای بیمه شدگان و بازنشستگان سازمان 
تامین اجتماعی است، تمام ســرمایه جذب شده از 
طریق عرضه اولیه مستقیما به حساب سازمان تامین 
اجتماعی به عنوان متولی این شرکت واریز می شود و 
از آنجایی که از دارایی های سازمان تامین اجتماعی به 
عنوان دارایی های بین النسلی یاد می شود، سازمان این 
نقدینگی را قاعدتا بر اساس بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان 
تامین اجتماعی در پروژه های جدید برای حفظ منافع 

کارگران و بیمه شدگان سرمایه گذاری می کند.
وی در خصوص ارزش ذاتی شســتا نیز گفت: ارزش 

ذاتی دارایی های شســتا بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد 
تومان اســت و با توجه به اینکه معموال شرکت های 
سرمایه گذاری در زمان عرضه اولیه ۶۰ تا ۷۰ درصد 
NAV )خالص ارزش دارایی ها( عرضه می شوند و پس 
از عرضه در بازار سرمایه قیمت سهام براساس عرضه و 
تقاضا تعیین می شود. بنا بر اعالم شستا، ملکوتی خواه 
با تاکید بر اینکه عموم مردم می توانند گزارش ماهانه 
"فعالیت مدیریت" را در کدال مشــاهده و تجزیه و 
تحلیل کنند و همچنین گزارشات شش ماهه و یکساله 
حسابرسی شده نیز در کدال برای اطالع رسانی عموم 
وجود دارد، گفت: یکــی از مواردی که در میان عموم 
مردم در زمان عرضه شستا مطرح شــد این بود که 
این نقدینگی حاصل از عرضه شستا به حساب دولت 
واریز می شود، در حالی که چنین نیست و همانطور که 
قبال اشاره شد این نقدینگی به حساب سازمان تامین 
اجتماعی واریز می شود و در راستای توسعه و اجرای 

پروژه های موردنظر، سرمایه گذاری می شود.

قیمت نفت پس از یک هفته پرالتهاب و زیان که طی آن 
شاخص نفت آمریکا به منفی ۴۰ دالر در هر بشکه رسید، 
روز جمعه افزایش یافت اما همچنان از فروپاشی تقاضا در 

دوران کرونا تحت فشارهای کاهشی ماند.
به گزارش ایسنا، معامالت نفت تمام هفته گذشته فوق 
العاده نوسان داشت و فروش گسترده که از اوایل مارس 
با سقوط ۳۰ درصدی تقاضا در جریان بود، به اوج خود 
رسید. در حالی که برخی از عوامل مانند کاهش شدید 
شمار دکلهای حفاری نفت فعال در آمریکا معموال برای 
قیمتهای نفت اثر مثبتی دارند امــا اثرات مثبت این 

اقدامات تا چند ماه دیگر قابل مشاهده نخواهند بود.
بهای معامالت آتی نفت برنت ۱۱ ســنت معادل ۰.۵ 
درصد افزایش یافت و در ۲۱ دالر و ۴۴ ســنت در هر 
بشکه بسته شد. بهای وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
۴۴ سنت معادل ۲.۷ درصد افزایش یافت در ۱۶ دالر و 

۹۴ سنت در هر بشکه بسته شد.
بهای معامالت نفت برای سومین هفته متوالی کاهش 

یافت و برنت ۲۴ درصد و وســت تگزاس اینترمدیت 
حدود هفت درصد کاهش را ثبت کرد.

معامله گران انتظار دارند به دلیل اختالالت اقتصادی 
ناشی از پاندمی کرونا،  تقاضا به مدت چندین ماه بسیار 
کمتر از عرضه باشد. تولیدکنندگان ممکن است به حد 
کافی سریع تولیدشان را برای تقویت قیمتها کاهش 
ندهند به خصوص که انتظار می رود تولید اقتصادی 
جهانی امسال دو درصد کوچک شود که بدتر از دوران 
بحران مالی جهانی خواهد بود. معامالت نفت روز جمعه 
ثابت بودند و تنها پس از انتشار گزارش شرکت خدمات 
انرژی بیکرهیوز بهبود یافت که نشان داد شمار دکلهای 
حفاری نفت آمریکا در آوریل بیشترین کاهش را از سال 
۲۰۱۵ داشته است و شرکتهای حفاری شمار دکلهای 
نفت و گاز را به رکورد پایینی کاهش داده اند. شرکتهای 
حفاری شــمار دکلهای نفت را در هفته منتهی به ۲۴ 
آوریل ۶۰ حلقه کاهش دادند و شــمار آنها را به ۳۷۸ 
حلقه رساندند که پایینترین میزان از ژوییه سال ۲۰۱۶ 

است. گروه اوپک پالس شامل روسیه برای کاهش تولید 
۹.۷ میلیون بشکه در روز در دو ماه آینده توافق کرده اند 
و این توافق از اول ماه مه آغاز خواهد شــد. اما ظرفیت 
مخازن نفت در سراسر جهان به سرعت در حال پر شدن 

است و کاهش بیشتر تولید را ضروری کرده است.
نخســتین برنامه بارگیری برای صادرات نفت روسیه 
از زمان موافقت این کشور با پیمان اوپک پالس نشان 
می دهد که روسیه قصد دارد صادرات نفت خود از بنادر 
دریای بالتیک و دریای ســیاه را در ماه میالدی آینده 
نصف کند. با این حال آمار شرکت تحقیقات انرژی کپلر 
حاکی از آن است که مخازن نفت در خشکی در حال 

حاضر حدود ۸۵ درصد پر شده اند.
بر اســاس گزارش رویترز، بانک جهانی روز پنج شنبه 
دورنمای قیمت نفت را بــه دلیل پیامدهای اقتصادی 
پاندمی کرونا کاهش داد و پیش بینی کرد که میانگین 
قیمت هر بشکه نفت امسال به ۳۵ دالر می رسد که ۴۳ 

درصد کمتر از میانگین قیمت سال ۲۰۱۹ خواهد بود.

سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: در حال حاضر با توجه به این که میزان تقاضا 
برای کارت ســوخت کاهش پیدا کرده، بازه زمانی 
تولید و صدور کارت سوخت حدود ۴۰ روز کاهش 

پیدا کرده است.
فاطمه کاهی در گفت وگو با ایســنا، با بیان این که 
به طور میانگیــن ظرفیت تولیــد ۴۰  هزار کارت 
سوخت در روز وجود دارد، اظهار کرد: میزان تقاضا 
در فروردین ماه برای کارت سوخت حدود ۱۰ هزار 

مورد در روز بوده است.  
وی با تاکید بر این که عالوه بر این درخواست های 
انباشــته شــده ای نیز وجــود دارد کــه در حال  
پیگیری و پاســخگویی بــه آن ها نیز هســتیم، 
تصریح کرد: هیچ مشــکلی برای تولیــد و صدور 

کارت ســوخت وجود ندارد. به گفته ســخنگوی 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هر میزان 
تقاضا برای کارت ســوخت وجود داشــته باشد به 
آنها پاســخ خواهیم داد و در این حوزه با مشــکل 
 مواجه نیســتیم و نباید نگرانی در این رابطه وجود 

داشته باشد.
این در حالی اســت که علی بختیــار - عضو ناظر 
مجلس شورای اسالمی در شورای عالی انرژی - به 
صدور کارت سوخت در مدت زمان دو ماهه اشاره 
کرده و گفتــه بود: این تعلل دوماهــه توجیه پذیر 
نبوده و دولت الکترونیک و ســامانه های متعددی 
که راه اندازی شدند باید خدمت رسانی به مردم را 

سرعت بخشیده و آن را تسهیل کنند.
وی  بیان کرد: متاســفانه امروز اگــر فردی کارت 

ســوخت  خود را گم کند یا کارت سوخت او به هر 
دلیل بسوزد دو ماه بعد برای او کارت سوخت صادر 
می شــود که این یک اشــکال بزرگ است و هیچ 
توجیهی ندارد. شرکت پخش فرآورده های نفتی و 
یا راهور که از زیر مجموعه دولت هستند باید در این 

زمینه هماهنگ باشند.
نماینده مردم گلپایــگان و خوانســار در مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: مسووالن چه در حوزه 
شرکت پخش فرآورده ها و چه در سایر بخش های 
دولت باید با هم هماهنگ بــوده و خدمات را برای 
مردم آســان کنند. نارضایتی ها در خصوص تاخیر 
صدور کارت های ســوخت هیچ توجیهی ندارد و 
دستگاه های نظارتی باید به دقت عمل کنند. دولت 

باید به این موضوع رسیدگی کند.

موسســه کپیتال اکونومیکس، دوبی را آســیب 
پذیرترین منطقه خاورمیانه در برابر کرونا معرفی 

کرد.
به گزارش ایسنا، موسسه کپیتال اکونومیکس در 
گزارشی نسبت به پیامدهای گسترده شیوع کرونا 
بر روی اقتصاد دوبی هشدار داد. این موسسه دوبی 
را آسیب پذیرترین منطقه خاورمیانه در برابر کرونا 
خوانده و هشــدار داده اســت که با تداوم وضعیت 
فعلی، این شــهر با بدترین بحران بدهی یک دهه 

اخیر خود مواجه خواهد شد. 
هر چند در سراسر امارات تاکنون تنها بیش از هشت 
هزار مورد ابتال به کووید-۱۹ در امارات ثبت شده اما 
وابستگی باالی اقتصاد این کشور به تجارت جهانی، 
آن را بیش از ایر کشــورهای منطقه در برابر کرونا 

آسیب پذیر کرده است. کاهش شدید قیمت نفت نیز 
یکی دیگر از دالیلی است که رشد اقتصادی امارات را 

به چالش می کشد.
کپیتال اکونومیکس با اشــاره بــه رکود در بخش 
مسکن دوبی پیش بینی کرده است در صورت تداوم 
بحران کرونا تا تابستان، رشد اقتصادی امسال دوبی 
به منفی پنج تا شــش درصد کاهش دهد. اکنون 
میزان بدهی دوبی به ۸۸.۹ میلیارد دالر رســیده 
که معادل ۸۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی این 

شهر است. 
در مقایسه با سال ۲۰۱۴، میزان فروش واحدهای 

مسکونی در دوبی ۳۰ درصد کمتر شده است. 
سال گذشته اقتصاد دوبی ۱.۹۴ درصد رشد کرده 
بود که کمترین رشــد ثبت شده آن از سال ۲۰۰۹ 

محسوب می شــود. به گفته کپیتال اکونومیکس، 
دولت امارات در صــورت وخیم تر شــدن اوضاع 
نخواهد توانســت بر بحران بدهی دوبی غلبه کند 
و این مســاله روی رتبه اعتباری دوبی و به دنبال 
آن روند جذب ســرمایه خارجی تاثیر بسیار بدی 

خواهد داشت. 
دولت امارات تاکنــون برای حمایــت از دوبی در 
برابر کرونا ۲۷ میلیــارد دالر اعتبار و وام تخصیص 
داده اســت که بخش بزرگی از آن برای حمایت از 
بخش خصوصی و افزایش قــدرت وام دهی بانک 
ها اســت. صندوق ثروت امارات ۹۵ میلیارد دالر 
منابع مختلــف در اختیار دارد کــه انتظار می رود 
 در روزهای آینده بخشــی از آن را صــرف مقابله 

با کرونا کند. 

شروط ورود مسافران هوایی به ایران اعالم شدچانه زنی اصناف برای تمدید ساعت فعالیت پاساژها

نفت یارای بهبود نداردعرضه ۲ درصد سهام شستا در بورس تا ۳ ماه آینده

کرونا کار اقتصاد دوبی را یکسره می کند؟صدور کارت سوخت ۴۰ روز طول می کشد
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 شروع کسب و کار با نیاز به 2500  مجوز
 رانت و فساد را گسترش داده است

احتمال تمدید شش ماهه 
اجاره نامه مستأجران

تبادل پول های میلیاردی  
برای مجوز کسب و کار

بورس از کوچ
 نقدینگی به 
بازارهای دیگر 
جلوگیری می کند
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بیشتر وام  معیشتی
 را هم دید

صفحه2صفحه2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

رئیس جمهور:
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يادداشت

 نقص بزرگ
 نظام کار در ایران

انحصارطلبی، رانت و 
فساد در مجوز دهی

در اینکــه کارگــران و 
 طبقــات حقــوق بگیــر 
آســیب پذیرترین طبقات 
جامعه هســتند، شــکی 

نیست. ما سال...

  محمود جام ساز، اقتصاددان

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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افت معامالت مسکن در 
فروردین ماه

96درصد قراردادهای کار موقت است

کابوس قراردادهای 
موقت کار

فاصله تورم نقطه ای میان  دهک ها به 7.2 درصد رسید

رشـد   فاصله  تورمی  دهـک ها
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موج گرانی  و کمبود  در   بازار کامپیوتر
بسته شدن   ثبت   سفارش  کاالهای   ضروری   IT   با   وجود   نبود   تولید    داخل   اقدامی    اشتباه   است

عقبگرد   ده ساله در صنعت فناوری اطالعات

در حالی ســخنگوی دولت برای کارگران غیررسمی 
اظهار نگرانی کرده اســت که رئیس کمیته دستمزد 
کانون شوراهای اسالمی کار خبر می دهد که ۹۶ درصد 
 قراردادهای کار، موقتاســت. وقتی چنین مساله ای
 رســانه ای می شــود یعنــی خانــه از پایبســت 
ویــران اســت و ایــن ویرانــی بــه وضــوح در 
 زندگــی کارگــران ایرانــی نمایــان خواهــد
 شــد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون 
شوراهای اسالمی کار گفت: »براساس آمارهایی که به 
دست ما رسیده متاسفانه اکنون ۹۶ درصد قراردادهای 
کار موقت است. همچنین به صورت حدودی می توان 
اذعان کرد ۳۵ درصد از ۹۶ درصد قراردادهای موقت 

کارگران، از مزایای شغلی بهره مند ...

طبق اعالم بانک مرکزی، تعداد معامالت مســکن 
شهر تهران در فروردین ماه نسبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸ و ۶۳.۷ درصد کاهش 
یافت. براساس گزارش بانک مرکزی تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران در فروردین ماه 
سال ۱۳۹۹، به ۱.۲ هزار واحد مسکونی محدود شد 
که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
۸۷.۸  و ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می دهد که به نظر 
می رسد شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت ها در 
تهران در این ماه تأثیر جدی بر آن داشته است. در ماه 
مورد گزارش، متوسط قیمت مسکن و خرید و فروش 
یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران، ۱۵۳.۰ 

میلیون ریال بود که نسبت...



اقتصاد2
ایران وجهان

واریز تســهیالت یــک میلیون 
تومانی برای بیش از 99 هزار نفر از 

مشتریان بانک پاسارگاد
طبق مصوبه ی ستاد ملی مبارزه با کرونا و با هدف 
حمایت از هم میهنان در شرایط اقتصادی ناشی از 
شیوع ویروس کرونا، بانک پاسارگاد برای بیش از 
99 هزار نفر از مشــتریان خود، مبلغ ۱۰ میلیون 
ریال تسهیالت واریز کرد. به گزارش روابط عمومی 
بانک پاســارگاد، در پی اعالم لیست سرپرستان 
خانوار متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی، 
از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابالغ 
بانک مرکزی، این تسهیالت به حساب مشتریانی 
که یارانه ی خود را از طریق بانک پاسارگاد دریافت 
می کنند، واریز شــد. گفتنی اســت مرکز مشاوره 
و اطالع رســانی بانک پاسارگاد به شــماره 8289۰ و 
همچنین سامانه CRM در سایت این بانک به آدرس 
https://www.bpi.ir/crm به صورت شبانه روزی 

آماده ی پاسخگویی به سؤاالت هم  وطنان هستند.

قدردانی از نقش بانــک صادرات 
ایران در راه اندازی بزرگترین مجتمع 

آلومینیوم کشور
همزمان با افتتاح رسمی مجتمع آلومینیوم جنوب 
واقــع در منطقه ویژه اقتصــادی المرد جمعی از 
مدیران و مسئوالن از نقش حمایتی شبکه بانکی 
و به ویژه بانک صادرات ایران در به ثمر نشســتن 
این واحد بزرگ تولیدی قدردانی کردند.  به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، رضا رحمانی، 
وزیر صنعــت و معدن و تجــارت در آیین افتتاح 
رســمی کارخانه آلومینیوم جنــوب ضمن ارائه 
گزارش روند اجرای پروژه، از نقش بانک صادرات 
ایران و سایر بانک های سهیم در تامین منابع مالی 
این پروژه بسیار مهم و حیاتی قدردانی کرد.معاون 
وزیر صمت و رییس هیئت عامــل ایمیدرو نیز با 
اشاره به نقش مهم شبکه بانکی به خصوص بانک 
صادرات ایران در بهره برداری از این پروژه بزرگ ملی 
گفت: واقعیت این است که برای توسعه و تکمیل 
آلومینیوم جنوب نیازمند نقدینگی هستیم و بدون 
در اختیار داشتن سرمایه در گردش امکان تجهیز و 

وارد مدار شدن 2٥۰ دیگ وجود ندارد.

رئیس اداره کل سازمان و روش ها اعالم کرد:
شرایط جدید استفاده از مسکن 

کارت خانواده
محمود یوسفی در خصوص شرایط جدید استفاده 
از مســکن کارت های خانواده گفت:در گذشــته 
تنها همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر و برادر دارنده 
کارت اصلی امکان اســتفاده از مسکن کارت هاي 
فرعي خانواده را داشتند که در راستای افزایش رفاه 
مشتریان از این پس نسبتهای پدربزرگ، مادربزرگ 
و نوه نیز امکان استفاده از مسکن کارت های خانواده 
را خواهند داشت. وی در ادامه افزود :حداکثر تعداد 
کارت هاي فرعي مسکن کارت خانواده از ٥ کارت به 
8 کارت افزایش یافته است. یوسفی اظهار داشت :به 
منظور توسعه خدمات مســکن کارت و در راستای 
ایجاد فرهنگ استفاده از کارت بانکي به جاي پول نقد، 
حداقل سن دارندگان کارت هاي فرعي مسکن کارت 

خانواده از ۱۱ سال به 7 سال کاهش یافته است.

در بانک مهر ایران؛
قدرت باالی تسهیالت دهی بر 

اساس کفایت سرمایه باال
بانک مهر ایران از کفایت ســرمایه باالیي برخوردار 
است؛ حداقل نسبت کفایت سرمایه که حاصل تقسیم 
ســرمایه پایه به مجموع دارایي هاي موزون شده به 
ضرایب ریسک است براي بانک ها و موسسات اعتباري 
غیردولتي 8 درصد تعیین شده که در حال حاضر این 
نسبت در بانک قرض الحسنه مهرایران ۱8.۶ درصد 
مي باشد. این کفایت سرمایه باال در بانک مهر ایران در 
شرایط مختلف، با افزایش قدرت تسهیالت دهي بانک 
سبب شده تا بتواند خدمات و طرح هاي تسهیالتي 
بیشتري را در حوزه هاي اشــتغالزایي و کارآفریني، 
رفع مایحتاج ضروري، بهداشت و درمان و سایر بخش 
ها به نیازمندان واقعي جامعه پرداخت کند. برهمین 
اساس، در ســال ۱۳99 برنامه ریزی برای پرداخت 
بیش از ۳میلیون فقره وام قرض الحسنه صورت گرفته 
است؛ این درحالي است که در سال گذشته، نزدیک 

به 2میلیون و ۳۰۰هزار فقره وام پرداخت شده است.

تبادالت بانکی در فصل کرونا:
پرهیز از حضور مستقیم در شعب 
با ســامانه جدید همراه بانک 

توسعه صادرات
گرچه ســامانه جدید و اپلیکیشــن موبایل بانک 
توسعه صادرات، از اواخر زمستان ۱۳98 راه اندازی 
شــد، اما در حال حاضر از جمله شــیوه های مهم 
دریافت خدمــات کامل بانکــداری الکترونیک در 
شرایط کرونایی محسوب می شود. به گزارش روابط 
عمومی بانک توسعه صادرات، انجام عملیات بانکی 
حسابهای مشتریان همچون گذشــته و در قالبی 
جدید با امکاناتی به روزتر از قبل در ســامانه جدید 
همراه بانک قابل ارائه است. سامانه جدید همراه بانک 
توسعه صادرات ایران به سه صورت"نسخه وب"، " 
برنامه IOS " و "برنامه اندروید" در دسترس است.

بانک ها

طبق اعالم بانــک مرکزی، 
تعداد معامالت مسکن شهر 
تهران در فروردین ماه نسبت 
به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب 87.8 و ۶۳.7 
درصد کاهش یافت. براساس گزارش بانک مرکزی تعداد 
معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در فروردین 
ماه سال ۱۳99، به ۱.2 هزار واحد مسکونی محدود شد 
که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 87.8  
و ۶۳.7 درصد کاهش نشان می دهد که به نظر می رسد 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت ها در تهران در این 

ماه تأثیر جدی بر آن داشته است. 
در ماه مورد گزارش، متوســط قیمت مسکن و خرید و 
فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران، ۱٥۳.۰ 
میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.۳٥ 

درصد افزایش نشان می دهد.
بررســی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که 
واحدهای تا ٥ سال ساخت با سهم  4۱.٥ درصد بیشترین 
سهم  را به خود اختصاص داده اند. همچنین در ماه مورد 
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در 
کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 

معادل 28.7 و ۳۱ درصد رشد نشان می دهد.

حجم معامالت مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در 
شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین ماه  سال۱۳99 
حاکی از آن است که از مجموع ۱24۳ واحد مسکونی 
معامله شده، واحدهای تا ٥ سال ساخت با سهم ٥.4۱ 
درصد بیشترین سهم  را به خود اختصاص داده اند. در 
مجموع در مقایســه با فروردین ماه  سال ۱۳98، سهم 
واحدهای تا ٥ ســال، ۱۰-۶ ســال و بیش از 2۰ سال 

ســاخت به ترتیب حدود ۱.٥، ۰.٥ و ۱.9 واحد درصد 
افزایش یافته است.

توزیع تعداد معامالت انجام شــده بر حســب مناطق 
مختلف شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳99 حاکی از 
آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 
٥ با ســهم ۱٥.٥ درصدی از کل معامالت، بیشــترین 
 تعداد قراردادهــای مبایعه نامه را بــه خود اختصاص 

داده است.
همچنین مناطق 2 و 4 به ترتیب با سهم  های 8.٥ و 8.2 
درصد در رتبه های بعدی قرار  گرفته اند .در مجموع 72.4 
درصد از کل تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران در 
فروردین ماه  سال  ۱۳99 مربوط به ۱۰ منطقه شهر )به 
ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق  ٥، 2، 4، ۱۰، ۱، 7، 
۶، ۱٥، ۳ و 8 ( بوده و ۱2 منطقه باقی مانده 27.۶ درصد از 

کل تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.
توزیع تعداد معامالت انجام شــده بر حســب مناطق 
مختلف شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳99 حاکی از 

آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 
٥ با سهم ۱٥.٥درصدی از کل معامالت، بیشترین تعداد 

قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

تحوالت قیمت مسکن
در فروردین ماه ســال ۱۳99، متوسط قیمت یک متر 
مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه 
های معامالت ملکی شهر تهران ۱٥۳.۰ میلیون ریال 
بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
معادل ۱.2 درصد کاهش و ۳٥.7 درصد افزایش نشان 

می دهد.  
در میان مناطق 22  گانه شــهرداری تهران، بیشترین 
متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله  
شده معادل ۳۱۳.2 میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین 
آن با 74.۱ میلیون ریال به منطقه ۱8 تعلق داشته  است.
ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۳98 به ترتیب 29 

و ٥۱.8 درصد افزایش نشان می دهند.

سایر شاخص های آماری بازار معامالت مسکن
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســکونی معامله شده 
بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در فروردین ماه  سال 
۱۳99 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه 
قیمتی "9۰ تا ۱۰٥" میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا 
با سهم  9.7 درصد، بیشترین سهم  از تعداد معامالت شهر 
تهران را به خود اختصاص داده اند  و دامنه  قیمتی "7٥ تا  
9۰" میلیون ریال با سهم  8.۳ درصد در رتبه  بعدی قرار 
گرفته  است. در این ماه، توزیع حجم  معامالت به گونه ای 
بوده است که ٥۳/8 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی 
کمتر از متوســط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 

شهرتهران)۱٥۳ میلیون ریال( معامله شده اند.
در فروردیــن ماه ســال ۱۳99، توزیــع فراوانی تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شــده بر حسب ارزش هر 
واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی 
مورد بررسی،واحدهای مســکونی با ارزش "4.٥ تا ۶" 
میلیارد ریال با اختصاص سهم  ۱۰.۳ درصد ،بیشترین 
سهم  از معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند. 
واحدهای دارای ارزش "۶ تا 7.٥" و" ۳ تا 4.٥" میلیارد 
ریال نیز به ترتیب با اختصاص ســهم  های  9.4 و 9.2 
درصد در رتبه های  بعدی قــرار گرفته اند. در مجموع 
در این ماه، حدود ٥۱.۶ درصد از معامالت به واحدهای 
مســکونی با ارزش کمتر از ۱2 میلیارد ریال اختصاص 

داشته است.

تحوالت اجاره بهای مسکن
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در 
کل مناطق شــهری در فروردین ماه سال ۱۳99 نشان 
دهناده  رشد به ترتیب معادل 28.7 و ۳۱ درصدی نسبت 

به ماه مشابه سال قبل می باشد.
گفتنی است، »گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران 
در فروردین ماه سال ۱۳99«، برگرفته از آمارهای خام 
ســامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است 
که توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک 

مرکزی تهیه و منتشر می شود.

بانک مرکزی : معامالت مسکن در فرودین نسبت به اسفند ه88 درصد کاهش داشت

افت معامالت مسکن در فروردین ماه

رییس جمهور:
باید عوقب پرداخت بیشتر وام 

معیشتی را هم دید
حسن روحانی در دیدار با جمعی از فعاالن اقتصادی 
با بیان اینکه مشکالت فراوانی روبروی ما قرار گرفته ، 
گفت: دولت ها در معرض آزمایش بزرگی قرار گرفتند 
که چگونه اقتصاد خود را حفظ کنند و در عین حال 
سالمت عمومی را نیز صیانت کنند. در کشوری که 
وقتی کســی مبتال به کرونا می شود شبی هزار دالر 
هزینه درمانش می شود و برایش چهارهزار دالر شارژ 
می کنند با کشوری که در آن افراد مبتال به رایگان مداوا 
می شوند بسیار فاصله وجود دارد. فشار زیادی در این 
زمینه بر دوش دولت قرار دارد. روحانی خاطرنشان 
کرد: ویروس کرونا سبک زندگی را عوض کرده است.

رییس جمهور با اشاره به تالش بانک ها برای کمک 
به جامعه در شرایط شــیوع کرونا، تاکید کرد: 24 
هزار میلیارد تومان وام یــک میلیون تومانی برای 
مردم در نظر گرفته شد. ممکن است بگویند که یک 
میلیون پول زیادی نیست اما باید بدانیم که خیلی ها 
به همین پول نیاز دارند. مــا به اندازه ای که توانایی 
داشتیم پرداخت کردیم. البته مردم می گویند دولت 
بیشتر پرداخت کند، مگر پول ندارد؟ دولت می تواند 
بیشــتر پول بدهد اما باید عواقب آن را هم دید. اگر 
پول بیشتری در اختیار مردم باشد آن وقت عواقب 

نقدینگی آن چیست؟
وی اظهار کرد: اگر تولید کننده ای در داخل ســال 
بتواند آنچه وام می گیرد را بازپــس دهد و اگر این 
شدنی باشد بانکهای ما دست شان بازتر خواهد بود و 
می توان وام های خرد را پرداخت کرد. البته به شرطی 
که نقدینگی ما به 27 یا 28 درصد نرســد و مثاًل با 
برگرداندن آن وام تا اسفندماه نقدینگی ما 2٥ درصد 
باشد. رییس جمهور با بیان اینکه بورس کشور در 
ماه های اخیر درخشید، گفت: در شرایطی که بورس 
بسیاری از کشورها در این روزها دچار مشکل شدند 
اما بورس ما به خوبی کار خود را پیش برده است و اگر 
زمینه ارتباط بورس با بخش خصوصی تقویت شود 
برندهایی در کشور هستند که اگر اعالم کند اوراقی 
دارم مردم می پذیرند و خریداری می کنند تا حدی 
که شاید نیازی به حمایت بانک ها نباشد یا اگر هم 
بانک بخواهد حمایت کند راحت تر این کار را انجام 
می دهد. روحانی با اشاره به اینکه توجه به دورکاری 
در بخش خصوصی برای خود صاحبان این بخش 
صرفه اقتصادی دارد، اظهار کرد: فضای دیجیتالی 
می تواند بسیار به ما کمک کند و باید قبل از کرونا 
می پذیرفتیم که این فضا به کسب و کارهای ما کمک 
می کند. هم خدمت بیشتری به مردم می دهد و هم 

این خدمات امنیت بیشتری دارد.

دژپسند:
 بورس از کوچ نقدینگی به بازارهای 

دیگر جلوگیری می کند
وزیر امور اقتصادی و دارایــی اعالم کرد: وقتی 
ارزش معامالت بازاری یــک روز می تواند ۱٥ تا 
2٥ هزار میلیارد تومان باشــد باید به این بازار با 
چشــم دیگری نگاه کرد، زیرا از کوچ نقدینگی 
به بازارهای دیگر جلوگیــری می کند. »فرهاد 
دژپسند« در نشست با فعاالن بازار سرمایه گفت: 
در ۱۱ ماهه اول سال گذشته شاهد رشد تولید در 
شرکت های بورسی بودیم و باید با هم اندیشی و 
همفکری از این فرصت طالیی استفاده و به این 

قابلیت افتخار کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان این که بازار سرمایه از آثار مخرب 
سایر بازارها مبراست، گفت: این بازار نقش ویژه ای 
در اقتصاد دارد و یکی از حلقه های مفقوده تامین 

مالی را به سرعت می تواند پر کند.
دژپسند با بیان این که هدایت سرمایه های خرد 
برای مردم هم اکنون به نقطه اطمینان رســیده 
است، گفت: باید از بعد تامین مالی بنگاه ها از ناحیه 
بازار سرمایه نیز به نقطه اعتماد برسیم، اما در این 
بین نگرانی عمده مطرح شده این است که آیا ما 
آمادگی پذیرایی از اعتماد مردم را داریم که آن ها 
سپرده ها را به بازار سرمایه بیاورند؟ که باید بگویم 
ما از هشت ماه قبل سعی کردیم این مطلب را جا 
بیاندازیم که تنها راه بازار ایران، شکل دادن به بازار 
سرمایه است و بازار ســرمایه می تواند راه نجات 
اقتصاد ما باشد. وی ادامه داد: ما باید به انتخاب مردم 
پاسخی دهیم که پایدار باشد یعنی امکان استفاده 
از این بازار را با افزایش عرضه اولیه، ابزارها و تنوع 

بخشی به انواع بورس ها ایجاد کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: به برخی وزیران که در مجموعه 
وزارتخانه خود شرکت و بنگاه زیادی دارند گفتم 
که بیایید اوراق قابل تبدیل به سهام عرضه کنید و 

از فرصت بازار سرمایه بهره ببرید.
دژپسند با بیان این که بازار انرژی و کاال را به بورس 
آوردیم، گفت: باید بازارهای دیگر مانند مســکن 
را نیز در بورس راه بیاندازیم و تنــوع را در بورس 

ایجاد کنیم.

اخبار
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به دنبال نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا، وزارت راه و 
شهرسازی به دولت پیشنهاد داده قرارداد مستاجران 
به طور خودکار شش ماه تمدید شود که این طرح در 

دست بررسی است.
به گزارش ایســنا، بازار فروش و اجاره مســکن در 
هفته های اخیر تحت تاثیر نگرانی از اپیدمی ویروس 
کرونا قــرار گرفته و عمده اجاره نشــین ها حاضر به 
پذیرش متقاضیان خرید یا اجــاره ملکی که در آن 

سکونت دارند نیستند.
از سوی دیگر تمایل به تمدید اجاره از طرف مستأجران  
و حتی موجران افزایش پیدا کرده اســت. با توجه به 
اینکه فصل جابجایی هنوز فرا نرسیده نرخ ها نیز رشد 
چندانی نشان نمی دهد. با این حال معاون وزیر راه و 

شهرسازی از ارائه پیشــنهادی به دولت برای تمدید 
خودکار شش ماهه قرارداد مستاجران خبر داده است؛ 
پیشنهادی که البته امکان تحقق آن با اما و اگر مواجه 

خواهد بود.
محمود محمودزاده - معاون مسکن و ساختمان - در 
خصوص تمهیــدات وزارت راه و شهرســازی برای 
مستاجران اعالم کرد: با توجه به بحران کرونا و شیوع 
این بیماری همه گیر و نگرانی مردم از نقل و انتقال به 
واحدهای جدید و همچنین مشکالتی که در خصوص 
اجاره بها ایجاد شــده اســت، وزارت راه و شهرسازی 
مصوبه پیشــنهادی را برای دولت به منظور تمدید 
خودکار شش ماهه اجاره نامه مستاجران، ارایه کرده 

است.

 وی با اشاره به اینکه مستاجران در حال حاضر امکان 
جابه جایی ندارند، افزود: هم اکنون امکان دید و بازدید 
از واحدهای مسکونی فراهم نیست و درعین حال منابع 
درآمدی اکثریت مردم کاهش چشمگیری داشته است 
که این مساله به ویژه در کالنشهرها مشکالت عدیده 
ای را برای شهروندان ایجاد کرده است. به همین منظور 
این پیشنهاد از ســوی وزارت راه و شهرسازی برای 
تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی 

قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرســازی از دیگر اقداماتی که در 
معاونت مسکن و ساختمان در دست پیگیری قرار دارد 
را طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان عنوان کرد 
و توضیح داد: طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان 

کشــور مراحل نهایی خود را طی می کنــد. در این 
طرح به این شــیوه برنامه ریزی شده است تا تمامی 
بازیگران صنعت ساختمان از تولیدکنندگان مصالح 
 ساختمانی تا سایر بخش ها، جایگاهشان در این صنعت 

مشخص شود.
محمــودزاده اجرایی و عملیاتی شــدن این قبیل از 
طرح ها، را ارتقای وضعیت اقتصادی کشــور دانست 
و گفت: با توجه به اقتصاد بعد از نفت و شــرایطی که 
هم اکنون با آن مواجه هستیم و ضرورت این مهم، به 
نظر می رسد که باید توجه ویژه تری نسبت به مسکن و 
سرمایه گذاری در این بخش و سهیم کردن افراد بیشتر 
در آن مدنظر قرار گیرد و در برنامه ریزی ها لحاظ شده و 

اجرایی و عملیاتی شود.

شاخص کل در بازار بورس روز گذشته )شنبه( 28 هزار 
و 79 واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم 

77۰ هزار و ۱۱ واحد رسید.
براساس معامالت روز گذشته بیش از سه میلیارد و 4۶۶ 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ٥۱ هزار 

و 7۳2 میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با 9 هزار و 44۱ واحد 
افزایش به 2۶۱ هزار و 498  واحد و شاخص قیمت )هم 
وزن( با ۶ هزار و 27٥  واحد رشد به ۱7۳ هزار و 8۰2 

واحد رسیدند.
شاخص آزاد شناور نیز با ۳4 هزار و ۱29 واحد افزایش 
به رقم 97٥ هزار 98۰  واحد رسید، شاخص بازار اول 
۱9 هزار و ۱٥2 واحد و شاخص بازار دوم ۶2 هزار و ٥44 

واحد افزایش داشتند.
عالوه بــر این در بیــن تمامی نمادها، نمــاد صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( با دو هزار و 47۱ 
واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و 
948 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یک 
هزار و ۶٥٥ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک 
هزار و ۳27 واحد، گروه مپنا )رمپنا( با 8۶9 واحد، بانک 
ملت )وبملت( با 8۱8 واحد و ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( با 777 واحد بیشترین تاثیر مثبت را 

بر شاخص بورس داشتند.

در مقابل دو نماد رادیاتور ایران )ختور( با هشت واحد 
و پارس سرام )کسرام( با سه واحد از جمله گروه هایی 
بودند که افت شــاخص بورس را رقم زدند. برپایه این 
گزارش، روز گذشــته نماد بانک ملت، پاالیش نفت 
بندرعباس، بانک تجارت، گلوکوزان، سرمایه گذاری 
خوارزمی، پاالیش نفت اصفهــان و ملی صنایع مس 
ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار داشــتند. گروه 
شــیمیایی هم در معامالت روز گذشته صدرنشین 
برترین گروه های صنعت شــد و در ایــن گروه ۳9۳ 
میلیون و 797 هزار برگه سهم به ارزش هشت هزار و ٥۱  

میلیارد ریال داد و ستد شد.

کدام گروه ها همچنان ظرفیت رشــد در 
بورس را دارند؟

یک کارشناس بازار ســرمایه با اعتقاد اینکه برخی از 
سهم ها در بازار سهام بیشــتر از ظرفیت خود در حال 
معامله هســتند، گروه هایی که پیش بینی می شود 
 همچنان در بورس از ظرفیت رشد برخوردار باشند را 
معرفی کرد. »امیرعلی امیرباقری« روز گذشــته به 
روند کنونی معامالت بورس اشاره کرد و افزود: اکنون 
در بازار شاهد وجود برخی از سهام هستیم که بیشتر 
از ظرفیت خود در حال داد و ســتد و رشد هستند اما 
برخی از دیگر از گروه ها از رشــد فعلی بازار جا ماندند 

و می توانند سرمایه گذاری خوبی را برای سهامداران 
رقم بزنند. وی اظهار داشت: صنایع پاالیشی، معدنی و 
پتروشیمی در وضعیت فعلی در قیمت مناسب تری در 
حال خرید و فروش هستند و همچنان جا برای رشد در 
این گروه ها وجود دارد. امیرباقری خاطرنشان کرد: بازار 
سهام هفته گذشته یکی از بهترین عملکردها را نسبت 
به سایر بازارها از خود نشان داد که این رشد ناشی از ورود 
نقدینگی از سوی حقیقی ها و سرمایه های خرد به بدنه 
بازار بود. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: انتظار 
می رود این روند در بلندمدت و میان مدت ادامه دار باشد 
هر چند که باید در انتظار اصالح درون کانالی شاخص 

هم وزن و شاخص کل باشیم.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه این روزها برخی از افراد 
بدون آگاهی و دانش نسبت به واژه حباب و کلیت بازار 
اظهارنظرهایی را دارند که در پاســخ باید گفت بازار 
سرمایه از آنجایی که از تعداد زیادی شرکت و صنعت 
تشکیل شده در همه اوقات با چنین شرایطی همراه 
بوده است. این کارشــناس بازار سرمایه اظهار داشت: 
همیشه در بازار شرکت هایی حضور داشتند که یا بیشتر 
از ارزش ذاتی خود یا مساوی با ارزش ذاتی یا کمتر از 
ارزش ذاتی خود معامله می شدند بنابراین این پدیده، 

پدیده نوظهوری نیست.
وی اظهار داشت: اتفاقی که اکنون در بدنه بازار سرمایه 

در حال رخ دادن است این اســت که نقدینگی های 
ســرگردان که با ورود به بازار ارز باعث رشــد نرخ ارز 
می شدند یا عمدتا در ارقام باالتر با ورود به بازار ملک 
باعث حبابی شدن قیمت ملک می شدند اکنون وارد 
بازار سرمایه شده اند، این اتفاق را باید به فال نیک گرفت 
و نکته حائز اهمیت اینجاست که اکنون بازار سرمایه در 
حال تبدیل شدن به رسالت اصلی خود یعنی تامین 

سرمایه برای بنگاه های اقتصادی است.
امیرباقری اظهار داشــت: دولت قرار است باقی سهام 
خود را که ۱8 شرکت است در قالب صندوق های قابل 
معامله در بورس و فرابورس عرضه کند و هر کد ملی 
قادر به خرید این سهام تا رقم دو میلیون تومان است. 
این کارشناس بازار سرمایه افزود: تامین مالی مستقیم 
دولت از بازار سرمایه اتفاق مبارکی است که برای کسری 
بودجه و تامین هزینه های دولت به عنوان اقدامی موثر و 

مناسبی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه در طی سالیان سال بازار سرمایه فقط 
به عنوان فضایی برای دادو ســتد سهام تلقی می شد، 
گفت: وجه حاصل از معامله به جیب فروشنده سهام 
می رفت و وارد بدنه بنگاه اقتصادی نمی شد اما از چند 
سال گذشته با انتشــار اوراق بدهی توسط بنگاه های 
دولت و تامین مالی با اوراق ثابت بازار به رسالت حقیقی 

خود که وضعیت کنونی است رسیده است.

فاصله تورم نقطــه ای میان دهک ها هم در اســفند 
98، 4.9 درصد بود که در فروردین ماه به 7.2 درصد 
رسیده است. در فروردین ماه نرخ تورم نقطه ای دهک 
اول ۱۶.۳ درصد و نرخ تورم نقطه ای دهک دهم ٥.2۳ 

درصد بوده است.
مرکز آمار گزارش فاصله دهک های هزینه ای را منتشر 
کرد. طبق این گزارش نرخ تورم کل کشور در فروردین ماه 
۱۳99 برابر ۳2.2 درصد است که در دهک های مختلف 

هزینه ای در بــازه ۳۰.8 درصــد برای دهــک اول تا 
۳4.2 درصد بــرای دهک دهم نوســان دارد. محدوده 
تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۳4.۰ درصد برای دهک 
اول تا ۳8.۰ درصد برای دهک دهم اســت. هم چنین 
اطالع مذکور در مورد گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« بین 27.7 درصد بــرای دهک اول تا ۳۳.2 

درصد برای دهک دهم است.

رشد فاصله تورمی دهک ها
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف 
هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۳.4 درصد 
رســید که نســبت به ماه قبل )2.7 درصد( ۰.7 واحد 
درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل 
۰.7 واحد درصد و در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات« نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد کاهش نشان 

می دهد. فاصله تورم نقطه ای میان دهک ها هم در اسفند 
98، 4.9 درصد بود که در فروردین مــاه به 7.2 درصد 
رسیده است. در فروردین ماه نرخ تورم نقطه ای دهک اول 
۱۶.۳ درصد و نرخ تورم نقطه ای دهک دهم 2۳.٥ درصد 
بوده است. به این ترتیب طبق آمار مرکز آمار، میزان تورم 
نقطه ای فروردین ماه در دهک اول کاهش بیشتری نسبت 
به دهک دهم داشته است و همین مساله باعث افزایش 

فاصله دهک های هزینه ای در فروردین ماه شده است.

احتمال تمدید شش ماهه اجاره نامه مستأجران

شاخص بورس 77۰ هزار واحدی شد

 تامین نقدینگی بنگاه ها از مسیر بازار سرمایه

فاصله تورم نقطه ای میان دهک ها به 7.2 درصد رسید

رشد   فاصله  تورمی  دهک ها

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۶ اردیبهشت ۹۹ به ۶ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز شنبه ۶ اردیبهشت ۹۹ به ۶ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶ میلیون و ۲۷۰ 

هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۷۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۳۰ دالر و ۵۰ 
سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۶۳۶ هزار و ۲۲۲ تومان است.
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انحصارطلبی، رانت و فساد در مجوزدهی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

برای راه اندازی هر کسب و کاری تعدادی مجوز الزم است که در روند قانونی آن باید این مجوزها اخذ شود. به دلیل مشکالتی که در روند اخذ مجوزها بوجود آمد وزارت اقتصادی اخذ مجوز راه اندازی کسب و کارها را منوط به ثبت نام در سایت 
این وزارتخانه کرد. بنابراین با ثبت نام در این سایت و در صورت نداشتن مانعی در کسب و کارهای عمومی متقاضیان قادر به دریافت پروانه بهره برداری می شوند و با توجه به استانداردهای الزم می توانند کسب و کار خود را راه اندازی کنند.

اما در برخی مشاغل که ملزم به رعایت محدوده صنفی هستند اخذ مجوز مشکالتی دارد که در اغلب مواقع منجر به کسب مجوز نمی شود و برخی افراد با دریافت مبالغ میلیاردی اقدام به تهیه مجوز برای کسب و کار مورد نظر می کنند. در این 
رابطه بیشترین رانت و فساد در فروختن مجوز راه اندازی داروخانه ها اتفاق افتاده که میلیاردها تومان هزینه صرف آن می شود. اما برخی انحصار طلبی ها که در ارائه مجوز است تا حدودی توسط قانون شورای رقابت و فضای کسب کار مرتفع 
شده است. درست است که رونق تولید و رشد اقتصادی در گرو بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی برای متقاضیان و فعاالن اقتصادی است، اما در کنار تسریع در صدور مجوز، ضروری است که مسوولین به سایر شاخص ها 
توجه جدی داشته باشند. همچنین مشکل اقتصاد ایران فقط تعدد پروانه کسب وکار یا بروکراسی و قوانین زاید نیست. در کنار این عوامل فضای اقتصادی، ورشکستگی بانک ها، فساد سازمان یافته، محیط اقتصادی ناامن  شده است. ساختار 

بانکی در ایران ضد تولید و ضد رونق است و همه این موارد باید اصالح شود. برای همین باید وضعیت محیط کسب وکار امسال نسبت به سال های قبل بدتر خواهد شد و سال سختی در پیش خواهیم داشت.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعالم کرد که 
اگر اجازه دهند شکر با ارز آزاد وارد شود قیمت 
آن ارزانتر از شــکری خواهد بود که با ارز دولتی 
وارد می شود.قاســمعلی حســنی با بیان اینکه 
از اردیبهشت ســال  ۱۳۹۷ از دولت درخواست 
کردیم که ارز۴۲۰۰ را برای شــکر حذف کند، 
اظهار کرد:از آنها درخواســت کردیم که اجازه 
دهند عرضه و تقاضا بــازار را تعیین کند. حتی 
اعالم کردیم که با دالر آزاد می توان کاال را ارزان 

تر به دست مردم رساند.
وی ادامــه داد: نرخ جهانی شــکر کاهش یافته 
است و از ۳۲ سنت به ۲۴ ســنت رسیده است. 
بنابراین اگر شــکر بــا دالر ۱۶هزارتومان وارد 
شــود ارزان تر از شــکری خواهد بود که با دالر 
۴۲۰۰ وارد می شــود. به عبارت دیگر اگر شکر 
با ارز  ۱۶ هزارتومان وارد شــود کیلویی ۳۵۰۰ 

 تومان خواهد شد، ولی قیمت آن در حال حاضر 
۵۹۰۰  تومان است.

حســنی اضافه کرد: بانک مرکزی و دولت باید 
اجازه دهند که  بنکــداران وارد عمل شــوند. 
بنکداران کــه مصرف کننده های بزرگ شــکر 
هســتند در حال حاضر هیچ کاره اند. رقابت در 
بازار شــکر وجود ندارد و بــازار آن یک بازار بی 
رحم یکطرفه است و کسانی که دسترسی به ارز 
دولتی دارند، شــکر را با قیمت ارزان خریداری 
می کنند و با قیمت آزاد به مردم می فروشــند.
به گفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی هیچ 
کمبود و کسری  باری در بازار وجود ندارد و بحث 
گرانفروشی مطرح است.حسنی در بخش دیگری 
از صحبت هایش با اشاره به اینکه در ماه رمضان 
قیمت اقالم کاهش می یابد،  گفت:از هفته آینده 

نیز شاهد کاهش قیمت حبوبات خواهیم بود.

توقف فعالیت صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی 
به دلیل شــیوع کرونا، سبب شــده تا برخی از 
فروشــگاه های آنالین، لوازم خانگی را با قیمت 
باالتری نسبت به نمایندگی های رسمی فروش 
عرضه کنند.پس از سپری شدن بیش از ۶۰ روز 
از شیوع ویروس کرونا در کشور، فعالیت برخی 
از اصناف کشور با محدودیت و مشکالت خاصی 
مواجه است. به گفته سید مرتضی میری، رئیس 
اتحادیه صنــف توزیع کننــدگان لوازم خانگی، 
علیرغم اینکه به برخی واحدهای صنفی کم خطر 
از سی ام فروردین ماه اجازه بازگشایی داده شده، 
اما واحدهای فروش لوازم خانگی در پاســاژها، 
هنوز موفق به اخذ مجوز الزم برای بازگشــایی 

نشده و در حال حاضر اجازه فعالیت ندارند.
از ســوی دیگــر همزمــان بــا اجــرای طرح 
فاصله گــذاری اجتماعــی و توقــف فعالیــت 
توزیع کننــدگان لــوازم خانگی، کســب و کار 
فروشــگاه های اینترنتی با رشــد قابل توجهی 
روبرو بوده است. صدور اطالعیه ها و آگهی های 
مکرر مبنی بر درخواســت همــکاری و جذب 
نیرو، نشانگر افزایش چشــمگیر فعالیت ها این 
فروشــگاه ها اســت.اما در این بین، بررسی ها 
نشان می دهد که لوازم خانگی در فروشگاه های 
اینترنتــی با قیمت هــای متفاوتــی به فروش 
رســیده و در نتیجه اختالف قابل توجهی میان 
قیمت اعالم شده در ســایت نمایندگی اصلی و 
قیمت درج شده در سایت های فروش اینترنتی 
وجــود دارد.حمیدرضــا غزنوی، ســخنگوی 
انجمن تولیــد کننــدگان لــوازم خانگی، در 
رابطه با افزایش قیمت لــوازم خانگی می گوید: 

پس از تعطیلــی صنف لوازم خانگــی به دلیل 
شــیوع کرونا، برخی از فروشــگاه های آنالین، 
لــوازم خانگی را بــا قیمت باالتری نســبت به 
نمایندگی های رســمی فروش عرضه می کنند 
که این موضــوع در بلندمــدت می تواند تعادل 
 عرضه و تقاضا را از بین برده و به تولیدکنندگان 

آسیب بزند.
شائبه گران فروشی لوازم خانگی در فروشگاه های 
اینترنتــی در حالی مطرح می شــود که برخی 
از مدیران این فروشــگاه ها معتقدنــد گران تر 
بودن کاالهای عرضه شــده در این فروشگاه ها 
به نســبت قیمت آنها در درب مغازه، ارتباطی با 
فروش آنالین ندارد. بر اساس استدالل این افراد، 
فروشگاه های اینترنتی در قالب یک خرده فروش 
فعالیت کــرده و تنهــا کاال را از تأمین کننده به 
دســت مصرف کننده می رســاند.مطابق این 
رویه اگر فروشــگاه های آنالین، کاال را با قیمت 
باالتری از تأمین کننده دریافت کنند، در نتیجه 
با قیمت بیشــتری نیز آن را به فروش خواهند 
رســاند و دقیقاً همین قاعده در صورتی که کاال 
با قیمت پایین تر به فروشگاه های آنالین برسد، 
وجود دارد و آنهــا به ناچار، کاالهــا را با قیمت 
بیشــتری به مشــتریان خود عرضه می کنند.

به گفته یکی از مدیران فروشــگاه های شاخص 
اینترنتی، اکثر فروشگاه های آنالین حاشیه سود 
مشــخصی دارند و در حالی کاالهای متنوع را 
عرضه می کنند که شــرایط بازار هر کدام از این 
کاالها بسیار نامساعد است و به همین دلیل نیز، 
 قیمت ها در این فروشگاه ها به مانند بازار اصلی 

متعادل نیست.

یکی از بزرگترین مشکالت 
اســتعالم  کشــور  در 
 مجوزهای کسب و کار برای 
تولید کنندگان، ســرمایه 
گذاران و کارآفرینان است. به 
عبارتی اولین و ابتدایی ترین مسئله  در راه اندازی کسب 
و کارها که باید حل شود صدور سهل و آسان مجوز برای 
فعالیت های اقتصادی است. اما فعاالن اقتصادی، این 
کار را چنان دشــوار توصیف می کنند که گاهی منجر 

به توقف فعاالن اقتصادی بــه مدت طوالنی در همین 
مرحله می شود.

علی سعدوندی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در همین 
زمینه می گوید: برای شروع کسب و کار در ایران بیش 
از ۲۵۰۰ مجوز الزم وجود دارد که هر کدام از این ها در 
تولید اخالل ایجاد می کنند و هر کدام از این ها محل 
فساد و رانت هســتند. حتما باید به سرعت وضعیت 
سهولت انجام کسب و کار در کشور تغییر کند. متاسفانه 
در حال حاضر از سوی دولت چنین سیاست هایی در 
پیش گرفته نشده است، زیرا اعطاکنندگان مجوز، این 
مجوزها را نوعی منبع قدرت مــی دانند و به راحتی از 
این منبع رانت نمی گذرند. بحــث امضاهای طالیی 

محصول همین تعدد مجوزهای الزم برای شروع کسب 
و کار است.

اما جالب است که با حذف انحصار مشاغل حرفه ای یک 
میلیون و دویست هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد شد. 
پزشکی، دندانپزشکی، وکالت و ســردفتری از جمله 
مهمترین مشاغل کشور هستند که در انحصار طبقه ای 
خاص قرار گرفته اند. محاسبات نشان می دهد شاخص 
سرانه تعداد پزشکان در ایران ۶.۱ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ 
نفر جمعیت است. در کشــورهای عضو گروه بیست، 
سرانه پزشکان به طور متوسط ۳ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ 
نفر جمعیت بوده و کشور برای رســیدن به وضعیت 
مطلوب به پزشــک نیاز دارد. ایجاد بــازار انحصاری 

در خدمات پزشــکی از طریق محدود کردن ظرفیت 
آموزش پزشــکی اصلی ترین عامل ایجــاد وضعیت 

کنونی است.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب 
و کار هم با اشاره به اینکه هم اکنون ۳۷ دستگاه اجرایی 
در محیط کسب و کار دخیل هستند، اظهارکرد: بهبود 
فضای کسب و کارنیازمند یک عزم جدی و ملی است. 
وی درباره شــاخص های اعالم شده از سوی نهادهای 
بین المللی از جمله بانک جهانی توضیح داد: به نحوه 
سنجش شــاخص های مربوط به محیط کسب و کار 
توســط بانک جهانی ایراد وارد کرده ایم، چرا که این 

شاخص ها با محیط جغرافیایی ما تناسب ندارد.

شروع كسب و كار با نیاز به ۲۵۰۰ مجوز رانت و فساد را گسترش داده است

تبادل پول های میلیاردی  برای مجوز کسب و کار
 37 دستگاه اجرایی در محیط كسب و كار دخیل هستند
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خبری در رابطه با توقف و 
بسته شــدن ثبت سفارش 
کاالهای ضــروری آی تی 
منتشر شده که فعاالن بازار 
کامپیوتر و ســخت افزار را 
نگران آینده این بازار کرده اســت. برخی کاالهای 
IT مانند سی پی یو تنها توسط دو کمپانی Intel و 
AMD در جهان تولید می شوند و تکنولوژی برخی 
دیگر از کاالهای صنعت IT همچون هارددیسک، 
مادربرد و کارت گرافیک تنها در انحصار سه یا چهار 
کشور در جهان است و سایر کشــورها، اقالم و نیاز 
IT خود را از میان تولیدات همین کشورها تامین 
می کنند. در حالی که در ایــران تولید داخلی این 
کاالها وجود ندارد و تکنولوژی تولید آن در انحصار 
چند کشور اســت تبعات این تصمیم در آینده ای 
نزدیک گریبان بازار این کاالهــا را خواهد گرفت. 
به گفته فعاالن این بــازار بالغ بر ۱۰ هزار مدل مواد 
مصرفی پرینتر و کپی و غیره در کشــور نیاز است و 
تنها ۳۰ مدل از این مواد مصرفی در کشــور تولید 
می شود. بنابراین مشخص نیست تکلیف آن دسته از 
افرادی که دیگر مدل های مواد مصرفی را نیاز دارند، 
 IT چه می شود. همچنین بالغ بر ۸۰ درصد کاالی

در سازمان های دولتی و خصوصی مصرف می شود و 
عرضه انحصاری این کاالها منجر به افزایش قیمت 

خواهد شد.
در همین زمینه رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران 
در ادامه با اشاره به مشکالت فعاالن صنف رایانه در 
خصوص بسته شدن ثبت سفارش کاالهای ضروری 
IT، گفت: فعاالن صنف رایانه کاالهایی را وارد کشور 
می کنند که این کاالها دارای پردازنده قوی و الزمه 
زیرساخت های حوزه مخابرات و فناوری اطالعات 

تمام کشورها هستند، مثل سرورهایی با مشخصات 
بســیار باال و قوی، که به واسطه لیست تحریم های 
آمریکا، واردات آنها به این کشور ممنوع شده است 
و الزمه واردات آن ها دور زدن تحریم هاست. فرجی 
با اشــاره به اینکه برخی کاالهای IT مانند سی پی 
یو تنها توسط دو کمپانی Intel و AMD در جهان 
تولید می شوند و تکنولوژی برخی دیگر از کاالهای 
صنعت IT همچون هارددیســک، مادربرد و کارت 
گرافیک تنها در انحصار سه یا چهار کشور در جهان 

است و سایر کشورها، اقالم و نیاز IT خود را از میان 
تولیدات همین کشورها تامین می کنند، تصریح کرد: 
سوال به وجود می آید که چگونه و چه کسانی مدعی 
شــده اند که تولیدکننده این محصوالت در داخل 
ایران هستند.به گفته وی در حال حاضر برخی اقالم 
کامپیوتر و ماشین های اداری مثل کیس، کیبورد، 
موس، مودم، صندوق مکانیزه فروش، کاغذخردکن، 
آل این وان، مواد مصرفی پرینتر و دســتگاه کپی در 

برخی مدل ها در کشور تولید می شود. 
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران همچنین 
با بیان اینکــه بالغ بر ۱۰ هزار مــدل مواد مصرفی 
پرینتر و کپی و غیره در کشــور نیاز است و تنها ۳۰ 
مدل از این مواد مصرفی در کشــور تولید می شود، 
تصریح کرد: مشخص نیســت تکلیف آن دسته از 
افرادی که دیگر مدل های مواد مصرفی را نیاز دارند، 
 IT چه می شود. همچنین بالغ بر ۸۰ درصد کاالی
در سازمان های دولتی و خصوصی مصرف می شود و 
عرضه انحصاری این کاالها منجر به افزایش قیمت 
خواهد شــد. وی همچنین از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( درخواســت کرد که اگر کســی 
مدعی تولید کاالیی در هر صنفی شد، به جز اینکه 
نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان 
خط تولید را رویت می کنند، در رابطه با بحث فنی 
از کارشناسان اتحادیه به عنوان مشاور استفاده و بعد 

اقدام به صدور پروانه بهره برداری تولید کنند.

بسته شدن ثبت سفارش كاالهای ضروری IT با وجود نبود تولید داخل اقدامی اشتباه است

موج گرانی و کمبود  در  بازار کامپیوتر
عقبگرد ده ساله در صنعت فناوری اطالعات

جیب عده ای سودجو با توقف ثبت سفارش پر خواهد شد
محمدرضا اصنافی، کارشناس فناوری اطالعات

تصمیمی که در چند روز اخیر برای توقف ثبت سفارش کاالهای فناوری اطالعات گرفته شده است موقتی خواهد بود چراکه این تصمیم تبعات بسیار زیادی در بازار کامپیوتر و سخت افزار کشور خواهد داشت که چاره ای جز بازگشت به 
روال قبلی واردات وجود ندارد. در حال حاضر این تصمیم در حالی گرفته شده که همگان آگاه هستند که ظرفیت تولید داخل در این زمینه وجود ندارد و هر بنگاهی هم که اعالم می کند توانسته و می تواند این گروه از کاالها را تولید کند 
تصوری از این حوزه نداشته است.  تبعات این تصمیم درآینده ای نزدیک در بازار کمبود کاالها و افزایش چشمگیر قیمت ها خواهد بود که باعث نابسامانی در عرضه و تقاضا می شود. متاسفانه این تصمیم تنها برای عده ای سود خواهد شد که 
در نتیجه این اقدام پول های زیادی را به جیب خواهند زد. تمام این دالیل موجب خواهد شد تا دولت از این تصمیم در آینده ای نزدیک عقب نشینی نماید و همین بازه کوتاه اما تاثیر خود را در بازار و رشد قیمت کاالها خواهد گذاشت. امروز 
نبض حیات ارتباطات دانش و اطالعات در دست کاالهای فناوری می زند، و ما باید با منظم نگاه داشتن این نبض، رشد دانش را میسر سازیم. متاسفانه وزارت صمت بدون اینکه نظر کارشناسی اصناف به خصوص اتحادیه فناوران رایانه را جویا 
شود، اقدام به بستن ثبت سفارش این کاالها نموده است که قطعا با این اقدام، عقبگردی ده ساله را در این صنعت شاهد خواهیم بود. به عنوان مثال در حال حاضر سازمان های دولتی از دستگاه هایی استفاده می کنند که دو تولیدکننده مدعی 

تولید دستگاه ها و قطعات مصرفی، امکان تولید و تامین نیازهای آنان را ندارند. بنابراین اولین صدمه این موضوع از بین رفتن بودجه و بیت المال خواهد بود.
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یک مقام مســئول کارگری با بیــان اینکه کارگران 
فصلی و روزمزد درآمد پایدار و شــغل ثابتی ندارند، 
گفت: با توجه به اینکه شناسایی این دسته از کارگران 
با همکاری شهرداریها امکانپذیر است، دولت می تواند 
از طریق اختصاص بسته های معیشتی یا واریز وجوه 
نقدی به حسابهای یارانه هایشــان آنها را در دوران 

کرونا حمایت کند.
فتح اهلل بیات درخصوص حمایت از کارگران فصلی 
و روزمزد در دوران کرونا اظهارکرد: به دنبال شیوع 
ویروس کرونا قبل از عید و درگیر شــدن بسیاری از 
کســب و کارها، کارگران روزمزد هم دچار مشکل 
شدند و بسیاری از آنها شغل خود را از دست دادند. 
اگر چه برخی صنوف و پاساژها باز شده اند ولی کسب 
و کارهایی مثل رســتوران ها، تاالرها، هتلها و مراکز 
اقامتی و گردشــگری با شــیوع بیماری کرونا دیگر 
خدماتی ارائه نمی کنند و بسیاری از کارگران شاغل 
در این بخشــها مثل شاگرد رســتورانها و نیروهای 
خدماتی هتل ها بیکار شده اند که الزم است در این 
روزهای سخت شناسایی و حمایت شوند.وی کارگران 
ســاختمانی، کارگران خدماتی و نظافتچی را جزو 
کارگران روزمزد و فصلی دانســت و گفت: متاسفانه 
بیماری کرونا و گسترش آن باعث کسادی بازار کار 
کارگران روزمزد شده است. اگرچه از ماهها قبل بحث 
ساخت و ساز و کارهای ســاختمانی خیلی مطلوب 
نبود ولی با شیوع کرونا عمده پروژه های عمرانی هم 
متوقف شد و بیشتر کارگران ساختمانی از این نظر 

آسیب دیدند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تصریح 
کرد: با توجه به شــرایط پیش آمده امــکان اینکه 
کارگران روزمزد مشــغول کار شوند یا درآمد مکفی 
داشته باشــند به حداقل رســیده و در این شرایط 
وظیفه حاکمیت و دولت است که با کمک شهرداری  
آنها را شناسایی و در بحث بیمه و معیشت آنها ورود 
کند.بیات درباره نحوه شناســایی کارگران روزمزد 
و فصلی اظهار کــرد: این کارگران قابل شناســایی 
هستند و دولت می تواند از طریق انجمن های صنفی 
یا بررسی لیســت بیمه های تامین اجتماعی آنها را 
شناســایی و حمایت کند. مثال کارگران ساختمانی 
انجمن صنفی دارند یا کارگران خدماتی عضو انجمن 

صنفی شرکتهای خدماتی هستند اما بخش اعظمی 
از کارگــران روزمــزد عضو هیچ انجمــن و گروهی 
نیستند و شناسایی آنها کمی سخت است. این گروه 
از کارگران از نظر معیشــتی و اقتصادی در وضعیت 
بدی قرار دارند و ســر چهارراهها و میادین به انتظار 

کار می نشینند.
بیات در پاســخ به این پرســش که آیا بساطی ها و 
چرخی ها و پیک موتوری ها جزو کارگران روزمزد به 
شمار می روند یا نه؟ گفت: کسانی که برای خودشان 
کار می کننــد بیشــتر حالت دســتفروش را دارند. 
دستفروشان خودشان اقالم و کاالهایی را تهیه می 
کنند و به فروش می رسانند و درآمد نسبتا پایداری 
دارند ولی کارگران روزمزد اعم از کارگران نظافتچی، 
ســاخت و ســاز و تعمیرات، درآمد ثابت و پایداری 
ندارند و معیشــت و امورات زندگیشــان وابسته به 
مزدی اســت که دریافت می کنند. پیک موتوری ها 
هم وضعیت ســاماندهی شان به نســبت کارگران 

روزمزد بهتر است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکــه کارگران روزمزد و 
فصلی از نظم و ســازماندهی خاصی در بحث درآمد 
و معیشت برخوردار نیســتند و تحت پوشش بیمه 
یا انجمن صنفی قرار ندارنــد، دولت باید با همکاری 
ارگانهایی مثل شــهرداری آنها را شناســایی کند و 
کمکهای بیشــتری به این قشــر اختصاص بدهد. 
همچنین الزم است شهرداری ها، محل و جایگاهی 
را برای فعالیــت کارگران فصلــی و روزمزد تعریف 
کنند.رئیس اتحادیه کارگران قــراردادی و پیمانی 
در پایان دربــاره نحوه حمایــت از کارگران روزمزد 
گفت: معتقدم بخشــی از این حمایــت می تواند در 
قالب سبد کاالیی و معیشتی و بخشی دیگر از طریق 
واریز وجوهات نقدی به حســابهای ایــن افراد مثل 
حسابهای یارانه باشد. کارگران روزمزد شغل ثابت و 
منبع درآمد ثابتی ندارند و در این روزهای سخت باید 
بیشتر مورد رسیدگی و حمایت قرار گیرند.گسترش 
ویروس کرونا در ماههای گذشته بسیاری از مشاغل 
و کسب وکارها را تحت تاثیر قرار داده  است به نحوی 
که مشاغل ساختمانی و صنوف خدماتی تحت تاثیر 
کرونا به شدت آسیب دیده و کارگران فصلی و روزمزد 

شغل خود را از دست داده اند.

قیمت شکر با ارز آزاد ارزانتر از قیمت شکر با ارز دولتی است

وجوه نقدی به حساب یارانه كارگران فصلی و روزمزد می شود

اختصاص سبد کاال و پرداخت وجوه نقدی به کارگران روزمزد

فروشگاه های آنالین: ما گران فروش نیستیم

افزایش قیمت لوازم خانگی با وجود تعطیلی بازار
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شيپور بورسی می شود
با توجه به رشد درآمدزایی و بلوغ مجموعه شیپور، عرضه اولیه سهام این 

شرکت در بازار سرمایه به تصویب هیئت مدیره رسید.
درپی رونق اخیر بازار سرمایه ایران و شرایط مساعد جهت ورود شرکت های 
خصوصی پیشرو به این بازار، هیئت مدیره شرکت نت تجارت اهورا )شیپور( 
با پیشنهاد عرضه عمومی سهام این شرکت موافقت کردند. بر این اساس 
رضا اربابیان، مدیرعامل شــیپور با بیان اینکه عرضه عمومی ســهام این 
شرکت یکی از اهداف سال ۱۳۹۹ شیپور اســت، از انعقاد قرارداد مشاوره 
پذیرش این شرکت در پی تصویب این استراتژی با یکی از مشاوران مالی 

خوشنام خبر داد.
وی افزود: با توجه به رشــد و دســتاورد های اخیر این شرکت در صنعت 
نیازمندی ها به نظر می رسد هم اکنون زمان مناسبی جهت ورود این شرکت 
به بازار سهام باشد. مجید آنت مدیرمالی شــیپور نیز که سابقه مشارکت 
در عرضه عمومی چندین شــرکت دیگر را در رزومه خود دارد، با اشــاره 
به شفافیت صورت های مالی، رعایت اســتانداردهای باالی حسابداری و 
حسابرسی، و انضباط مالی موجود در این شرکت در کنار وجود سهامداران 
بورسی و نهادهای مالی این مجموعه مانند شرکت سرمایه گذاری اعتبار 
ایران، صندوق سرمایه گذاری رویش لوتوس، شرکت سرمایه گذاری ایران و 
فرانسه و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ابراز امیدواری کرد که 
فرآیند عرضه این شرکت به مراتب از دیگر استارتاپ های ایرانی سریع تر و 
هموارتر خواهد بود. این در حالی است که در سال های اخیر شیپور توانسته 
با توجه ویژه به فرایند رشد و جذب نیروهای متخصص، نقشی قابل توجه را 
در بازار نیازمندی های آنالین ایفا کند و هم اکنون بیش از ۲۵۰ نفر پرسنل 

در بخش های مختلف این مجموعه مشغول به کار هستند.

رشد برخی از كسب و كارهای اینترنتی در دوران كرونا
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: برخی از کسب و 
کارهای اینترنتی، خصوصا در حوزه کسب و کارهای محتوایی مانند فیلم 

یا آموزش آنالین، در دوران کرونا با حجم سفارش باالیی رو به رو شدند.
به گزارش اقتصادآنالین، رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و 
کارهای مجازی در گفت وگو با اقتصادآنالین گفت: بخش دیگری هم مانند 
کسب و کارهایی که کاالهای سوپرمارکتی را عرضه می کردند، با افزایش 
تقاضا مواجه شدند اما برای مابقی، اتفاق خاصی رخ نداده است و چه بسا در 

برخی از حوزه ها مانند گردشگری، دچار رکود شده اند.
وی افزود: بازار درحال تغییر است، پاســاژها و مراکز تجاری باز شده اند و 
زندگی مردم به روال عادی بازگشته است اما حداقل، مردم با خرید اینترنتی 
ارتباط بیشــتری برقرار کرده اند و خرید اینترنتی می تواند گزینه ای برای 
کمک به آنها درخصوص خارج نشــدن از خانه و مواجه کمتر با مخاطرات 
محسوب شود.الفت نسب اضافه کرد: تصور ما این است که اگر بخواهیم با 
کرونا و به همین منوال ادامه دهیم، خرید اینترنتی به سمت شرایط بهتری 
خواهد رفت اما نیاز به انجام اقداماتی وجود دارد. این نکته نیز وجود دارد که 
بازار وضعیت مناسبی نداشــته، اقتصاد، بحرانی بوده و بیکاری گسترده ای 
در راه است و این موارد، اولویت خرید اینترنتی را کاهش می دهد، ولیکن 
امیدوار هستیم که این شــرایط بگذرد و مردم از خرید اینترنتی استفاده 
بیشــتری کنند. وی درخصوص حمایت از این نوع کسب و کارها تصریح 
کرد: صرفا تعداد محدودی از نهادها مانند وزارت ارتباطات، اعالم حمایت 
کرده اند. قرار بر این بود که وام دراختیار کسب و کارهای نوپا یا متوسط قرار 
گیرد و فراخوان آن داده شده بود اما فکر نمیکنم تعداد زیادی بتوانند از آن 

استفاده کنند زیرا منابع محدود است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی اظهار داشت: همچنین 
پویش هایــی را وزارت صمت و معاونت علمی برای حمایت از اشــتغال در 

نظر گرفته اند اما در هر حال بیشتر حمایت ها به صورت معنوی بوده است.
الفت نســب بیان کرد: کشــور در شــرایط خاصی قرار دارد امــا انتظار 
مــی رود در حوزه های خاصی ماننــد بیمه و مالیــات، معافیت هایی برای 
کســب و کارها رخ دهد اما هنوز اتفاق خاصی را شــاهد نبــوده و در حال 
پیگیری از بیمه، مالیات و اتاق اصناف هســتیم تا کســب و کارها بتوانند 
 آســیب ها را برطرف کنند اما خود کســب و کارها نیز بایســتی مراقبت 

بیشتری کنند و هزینه ها را کاهش دهند.

مردم مایحتاج عمومی را غير حضوری تهيه كنند
رئیس ستاد مقابله با کرونا اســتان تهران، گفت: با توجه به تداوم شیوع 
کرونا در کشور از مردم می خواهیم که تا حد امکان مایحتاج عمومی خود 

را مجازی و غیر حضوری تهیه کنند.
علیرضا زالی در حاشــیه امضــای تفاهم ســه جانبه ای کــه میان این 
ســتاد و اتاق اصناف تهران و یکی از شــرکت های فروش اینترنتی برای 
حمایت از اصناف آســیب دیده ناشــی از کرونا منعقد شــده بود افزود: 
بخشی از مراجعات مردم در ســطح شــهر همچنان برای خرید اقالم و 
 مایحتاج عمومی اســت که ما در نظرســنجی هایمان هم به این موضوع 

رسیده ایم.
وی گفت: با هر روشــی که بتوان حضور شــهروندان را در سطح شهر و 
تردد های بین شــهری کاهش داد می تواند در کاهش ابتال مردم به این 
بیماری کمک کند و قطعــاً یکی از موارد مؤثر این اســت که کاال ها را به 
صورت غیر حضوری در اختیار شهروندان قرار دهیم. رئیس ستاد مقابله با 
کرونا استان تهران افزود: در همین راستا با توجه به شرایط خوبی که این 
شرکت فروش اینترنتی دارد قرار شد بخشی از اصنافی که در دوران شیوع 
بیماری کرونا متضرر شده اند به این شرکت ملحق شوند و کسب و کار غیر 
حضوری را تجربه کنند و این تفاهم نامه بخشی از نیاز های شهروندان را از 
طریق غیر حضوری مرتفع می کند. دکتر زالی گفت: قطعاً مردم از شرایط 
استاندارد ها کاال ها مطمئن باشــند و ما تالش کردیم کسب و کار هایی را 
در این گردونه وارد کنیم که در دوران فاصله گــذاری اجتماعی متضرر 

شده اند.
وی افزود: در این اقدام قانون تجارت الکترونیک کاماًل رعایت می شــود و 
فرصت خوبی است که مردم از ظرفیت های غیر حضوری استفاده کنند و 

به نوعی حضور مردم در شهر کمتر شود.
مدیر عامل این شرکت فروش اینترنتی هم در مورد نحوه عملکرد شرکت 
برای تحقق این تفاهم نامه گفت: ما در این شرکت هم اکنون بیش از ۶۰ 
هزار واحد صنفی یا حقوقی داریم که در حال عرضه مستقیم محصوالتشان 

هستند.
آقای محمدی افزود: در این تفاهم نامه برای آن دسته از اصنافی که دچار 
مشکل اقتصادی شدند حمایتی خواهد شد و تا ۴۵ روز آینده هزار واحد 
از این اصناف می توانند بدون پرداخت هیچ هزینه ای محصوالتشان را به 
خریداران از طریق شرکت ما عرضه کنند و همه هزینه های توزیع و بسته 

بندی و ارسال به عهده شرکت ماست.
وی گفت: ما فهرســت این هزار اصناف را از اتاق اصنــاف تهران دریافت 

خواهیم کرد.

اخبار

سند کیف  پول الکترونیکی در حال نهایی شــدن در کارگروه نظام های 
پرداخت بانک مرکزی است، این در حالی است که از اولین پیشنهاد و نسخه 

اول ویرایش سند پرداختبان بیش از یکسال گذشته است.
به گزارش پیوست، ویرایش اولیه سند پرداختبان یا همان سند کیف پول 
الکترونیکی پاییز سال ۹۷ و پس از الزام بانک مرکزی از سوی هیات دولت 
مبنی بر مشخص شــدن تکلیف پرداخت های خرد از سوی بانک مرکزی 
منتشر شد. در آن زمان مقرر شد در سه ماهه اول سال ۹۸ سند پرداختبان 
نهایی شود و شکل اجرایی به خود گیرد؛ اما این سند تا امروز هنوز نهایی 

نشده است.
پرداختبان سومین سندی بود که پس از مشخص شدن سند فناوران مالی 
و پس از سند پرداختسازی و پرداختیاری قرار بود منتشر شود. اما انتشار 
آن تا کنون به تعویق افتاده اســت. هیات دولت آبان ماه ســال ۹۷ بانک 
مرکزی را ملزم کرد تا چهارچوب ها و ضوابط بانکی پراخت خرد، کیف پول 
الکترونیکی و پرداخت های مبتنی بر انواع فناوری ها را با رعایت تصویب نامه 
و سایر قوانین و مقررات مربوطه ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ مصوبه دولت 

تدوین و ابالغ کند.
پس از انتشار نسخه اول سند پرداختبان از سوی بانک مرکزی فعاالن این 
بازار اعالم کردند که این سند قابلیت اجرایی ندارد و امکان پیاده سازی آن 
وجود ندارد، همان زمان بانک مرکزی اعالم کرد که در ویرایش های بعدی 

اصالحات مورد نظر در آن لحاظ خواهد شد. از اصلی ترین مشکالت اجرایی 
شدن کیف پول الکترونیکی در ایران نظام کارمزدی ایران است و بسیاری 
از فعاالن این بخش رفع مشــکل کیف پول را منوط به رفع شدن مشکل 
کارمزد می دانند. اجرایی شدن کیف پول الکترونیکی  با عناوین مختلفی از 
قبیل کیپا و پس از آن کیوا مطرح شد و در نهایت مقرر شد تا برای ایجاد و 
راه اندازی کیف پول الکترونیکی سامانه ای با عنوان سپاس ایجاد شود که 

آن نیز شکست خورد.
کیف  پول الکترونیکی یکی از قدیمی ترین پروژه های بانکداری الکترونیکی 
به شمار می آید. اجرایی شدن کیف پول الکترونیکی تقریبا از اوایل دهه ۹۰ 
در دستور کاری بانک مرکزی در قالب عناوین مختلفی از قبیل کیپا و پس 
از آن کیوا مطرح شد و در نهایت مقرر شد تا برای ایجاد و راه اندازی کیف پول 
الکترونیکی سامانه ای با عنوان سپاس ایجاد شود. خرداد ماه ۹۴ شرکت 
خدمات انفورماتیک به عنوان مجری آماده ســازی زیرساخت پرداخت 
سیار شبکه ای با عنوان سپاس را راه اندازی کرد و قرار بود روی این شبکه 
پرداخت های خرد انجام شود؛ اما در آن زمان به دلیل تغییر تکنولوژی این 
طرح متوقف شد. پس از آن طرح پیاده سازی کیف پول روی سیم کارت های 
موبایل و از طریق اپراتورها در دستور کار قرار گرفت و به این منظور اپراتورها 
با شــرکت خدمات انفورماتیک وارد مذاکره شدند؛ اما آن طرح نیز شکل 
اجرایی به خود نگرفت و در نهایت هم اکنون خبر از نهایی شــدن مستند 

کیف پول الکترونیکی شنیده می شود.
در سند کیف پول الکترونیکی که هم اکنون در کارگروه نظام های پرداخت 
بانک مرکزی در حال نهایی شدن است، یکی از مدل های پرداخت که به 
آن اشاره شــده مدل پرداخت از طریق کیوآرکد است. اسفند ماه گذشته 
ایبنا، رسانه مرجع شبکه بانکی اعالم کرد که بانک مرکزی برای پیشگیری 
از شــیوع کرونا طرح ملی پذیرندگی جامع و یکپارچه پرداخت مبتنی بر 
کدهای کیوآر را برای مقابله با ویروس کرونا و انجام عملیات پرداخت در 
فروشگاه های بدون تماس با کارت بانکی و دستگاه کارتخوان را عملیاتی 
خواهد کرد؛ اما به نظر می رسد این طرح به دلیل شرایط خاصی که بر پایان 
سال حاکم بود شکل اجرایی به خود نگرفت و حال قرار شده است که این 
طرح با نگاهی جامع تر به صورت یک مدل پرداخت در سند کیف پول مورد 

توجه قرار گیرد.
هم اکنون برخی از شــرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت به صورت 
مجزا پرداخت از طریق کیوآرکد را برای مشتریان خود در دستور کار خود 
قرار داده اند. هر چند طرح کیورآرکد به صورت جامع و از طریق یک سامانه 
هماهنگ اجرا نشده است؛ اما هم اکنون برخی از فروشگاه های کشور شماره 
کارت خود را در قالب یک کیوآرکد روی پیشخوان مغازه ها انجام داده اند 
تا از آن طریق مشتریان آنان بتوانند بدون نیاز به کارت و کارتخوان مبلغ 

خرید خود را پرداخت کنند.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی، شیوع ویروس 
کرونا می تواند تلنگری باشد برای اینکه  نگاهی به تغییر فاز کسب وکارهای 
آنالین داشته باشیم و عدد خرده فروشی آنالین و استفاده مردم از خدمات 
آنالین را افزایش دهیم و البته برای عبور از شرایط موجود، کسب وکارها باید 

یک برنامه ریزی حداقل ۱۸ ماهه و یک سال و نیمه انجام دهند.
به گزارش ایسنا، اگر چه در نگاه نخســت، برخی کسب وکارها از شرایط 
جدید منتفع می شوند، اما ممکن اســت به دلیل تأثیر منفی شیوع کرونا 
بر تأمین کنندگان آنها، این کســب وکارها نتواننــد از فرصت پیش آمده، 
برای توســعه فعالیت خود اســتفاده کنند؛ به همین دلیل طبق گزارش 
ســازمان فناوری اطالعات، تنها ۲۹ درصد کســب وکارها از این شرایط 
 تاثیر مثبــت گرفته اند و مهم تریــن چالش این کســب وکارها، کاهش

 تقاضاست.
نکته دیگر، نحوه مواجهه کســب وکارها با شرایط جدید است؛ اینکه یک 
استارت آپ یا بنگاه اقتصادی، برای کاهش اثرات منفی شیوع کرونا بر خود، 
به تعدیل نیرو دست بزند، یا مدل درآمدی خود را تغییر دهد، یا به سمت 
تعامالت جدید با سایر بازیگران و اجزای زنجیره ارزش خود برود، می تواند 
تأثیر شرایط جدید را برای آن بنگاه یا کسب وکار متفاوت سازد. از طرفی 
اگرچه ممکن است این تصور ایجاد شود که کرونا یک بیماری با تأثیر وسیع 
و کوتاه مدت روی کسب وکارها باشــد، اما هنگامی که مسأله ای در جهان 
چنین وسعت همه گیری دارد، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که تأثیر آن 
پس از مدتی از بین برود. بلکه باید خود را برای تأثیر پایدار در جنبه های 

مختلف کسب وکار آماده کنیم.

کسب وکارهای آنالین هم از تاثیر کرونا در امان نبودند
رضا الفت نسب -عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی- درباره 
تاثیر ویروس کرونا بر کســب وکارهای آنالین به ایسنا گفت: از زمانی که 
ویروس کرونا به کشور وارد شده، کســب وکارهای آنالین هم تحت تاثیر 
قرار گرفتند و از آثار منفی آن در امان نبودنــد. اگرچه بخش های اندکی 
مانند بخش محتوایی و بخش فروش کاالهای ســوپرمارکتی توانستند تا 
حدی یک رشد مثبت را تجربه کنند، اما تعداد آنها کم بود و تعداد زیادی از 
کسب وکارها مانند حوزه های گردشگری، دلیوری و حتی کسب وکارهایی 
که اقدام به فروش کاالهای دیگر مانند کیف، کفش و پوشاک می کردند هم 

با کاهش فروش مواجه شدند.
وی ادامــه داد: بنابرایــن نه تنهــا به صــورت کلی اتفــاق خاصی برای 
کســب وکارهای آنالین رخ نداده و چه بسا ضررهای هنگفتی هم متوجه 
آنها شده است، درصورتی که پیش از این از طرف دولت آمارهای عجیب و 
غریبی مطرح شده بود مبنی بر اینکه کسب وکارهای آنالین در این مدت 
با رشد ۲۰۰ درصدی مواجه شــدند و گویی شرایط بسیار خوبی را پشت 
سر گذاشــتند.عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی با اشاره 
به شرایط ادامه دار شدن حضور کرونا در کشور بیان کرد: به نظر نمی رسد 
ویروس کرونا در مدت زمان کوتاهی در آینده و به طور کلی در کشور و جهان 
از بین برود و احتماال کرونا تا چندین ماه همچنان با ما باشد. کسب وکارها 
باید یک برنامه ریزی حداقل ۱۸ ماهه و یک سال و نیمه انجام دهند تا بلکه 
بتوانند از این شرایط عبور کنند و این مساله شامل کسب وکارهای نوپا و 
استارت آپ ها هم می شود.الفت نسب در ادامه با بیان اینکه این کسب وکارها 

در حال حاضر مهمترین نیازشان سرمایه در گردش است، افزود: بسیاری از 
آنها با بحران مواجه هستند و بدین ترتیب ما تا پایان فروردین و اردیبهشت 
با تعداد زیادی از کســب وکارهای کوچک، متوسط و حتی بزرگ مواجه 
هستیم که حتی شاید قادر به پرداخت حقوق پرسنلشان هم نباشند و این 
شرایط را برایشان بسیار دشوار می شود و چه بسا مجبور به تعطیل کردن 

کسب وکارشان شوند.

لزوم اصالح مدل کسب وکارها به سمت نیازهای جامعه
وی به کسب وکارهای نوپا توصیه کرد: آنها در این ایام باید تا جایی 
که می توانند مدل کســب وکاری خود را به سمتی اصالح کنند که 
بتواند نیاز جامعه را پوشش دهد. باید به نکاتی توجه کنند از جمله 
اینکه امروز همه مردم به ســمت اســتفاده از مایحتاج بهداشتی و 
رعایت نکات بهداشتی رفتند و از طرفی سعی می کنند در خیابان ها 
و فروشگاه ها حضور نداشــته باشند، بنابراین کســب وکارها باید 
تا جایی که می توانند مدلشــان را اصالح کنند و بــا آنچه که مردم 
می خواهند هم راستا شــوند و از آن طرف حتما هزینه هایشان را تا 
جایی که می توانند کاهش دهند.وی با اشــاره به نقش دولت اظهار 
کرد: دولت هم می تواند در این زمینه به کســب وکارها کمک کند. 
برای مثال اگر می خواهد وامی به کسب وکارها بدهد، درصورتی که 
منابعش هم اجــازه می دهد، به جای قرار دادن مدت شــش ماهه 
 و ۱۲ ماهه بــرای بازپرداخت ایــن وام ها، حداقل مدت دو ســال

 را قراردهد.

آیاکیفپولالکترونیکیامسالنهاییمیشود؟

نقص بزرگ نظام کار در ایران
محمود جام ساز، اقتصاددان

در اینکه کارگران و طبقات حقوق بگیر آسیب پذیرترین طبقات جامعه هستند، شکی نیست. ما سال هاست مشکل کارگری داریم و شورای سه نفره ای که برای تعیین حقوق ها و دستمزدها در نظر گرفته شده هرگز افزایش حقوق کارگران را بیشتر از 
تورم سالیانه لحاظ نکرده است. همزمانی که تورم افزایش می یابد، حقوق کارگران را افزایش می دهند. مثال امسال تورم نزدیک به ۴۱ درصد بوده ولی حقوق کارگران ۲۰ درصد افزایش یافته و این نشان دهنده این است که حقوقی که کارگران دریافت 
می کنند ۲۰ درصد کمتر از حقوقی است که در سال گذشته دریافت می کردند. ارزش پول پایین آمده و به تبع قدرت خرید کارگران نیز کاهش یافته است. آن چیزی که واقعا به دست کارگران می رسد از نظر کمیت بیشتر است؛ اما از نظر قدرت خرید 
و ارزش پول بسیار کمتر است و این قشر را در معرض آسیب های معیشتی قرار می دهد و سبد معیشتی آنها را کوچک تر می کند. به هر حال مساله قراردادهای موقت هم بایستی همه به قراردادهای رسمی تبدیل شوند. دلیلی ندارد که قرارداد موقت 
تشکیل شود و همین قراردادها را یکساله می نویسند. قراردادها به گونه ای نوشته می شود که فقط از نظر کارفرما قرارداد کار را جلوی کارگر می گذارند و کارگر ناچار است امضا کند. پس از یک سال هم اگر کارفرما نیاز به نیروی کار نداشته باشد کارگر را 
اخراج می کند. به هر حال مساله کسر حقوق کارگران و دستمزدبگیران هیچ سنخیتی با گرانی ندارد یعنی غیر از اینکه ما تورم را داریم که ارزش پول پایین می آید و تورم در ارتباط با افزایش قیمت ها و نقدینگی است ولی گرانی در حقیقت بایستی باید 
متناسب با سطح عمومی دستمزدها باشد؛ یعنی دستمزدها به گونه ای باشد که مردم بتوانند حداقل نیازهای معیشتی خود را تهیه و تامین کنند. این در حالی است که در ایران این اتفاق نمی افتد. البته کارفرمایان هم از یک جهت حق دارند چون مشکالت 

بسیار زیادی در برابر آنها قرار گرفته از مشکالت ناشی از فضای خاکستری کسب و کار و قوانین و مقرراتی که دائما از لحاظ مالیات ها و عوارض تغییر می کند، گرفته تا هزینه هایی که دولت بر آنها تحمیل می کند. 
رابطه کارگر و کارفرما یک مساله بنیادین است. این رابطه مساله ای است که در ایران باید در چارچوب یک نظام اقتصاد مبتنی بر بازار تنظیم شود که هم ما در حوزه های مختلف مثل بازار کار، بازار سرمایه، بازار کاال و بازار ارز رقابت داشته باشیم و این رقابت 
هم یک رقابت واقعی باشد نه رقابتی که دولت ساخته باشد، نه رقابتی که انحصار وجود داشته باشد و نه رقابتی که بخش خصوصی قدرت تصمیم گیری نداشته باشد. موسسات کوچک و متوسط که به SMEها معروف شدند قراردادهای کار را بیشتر یک 
ساله و موقت می بندند زیرا واقعا در مساله رقابت با کاالها و تولیدات موسسات دولتی بسیار ناتوان هستند و سعی می کنند با حداقل هزینه و با حداقل تنخواه گردان )سرمایه در گردش( خود را در خط تولید نگه دارند. شرکت های کوچک و متوسط که در 
بخش خصوصی قرار می گیرند معضالت بسیار زیادی دارند و به تبع آن کارگرانی هم که در استخدام دارند آنها هم گرفتاری دارند چون نمی توانند حقوق های باال پرداخت کنند. وزارت کار باید سریعا در جلسه ای از دولت پیشنهادی را مطرح کند برای 
رسمی شدن و بیمه شدن تمام کارگران. خیلی از کارگران و حقوق بگیران غیررسمی هستند و بیمه نیستند و نمی توانند از مزایای بیمه شغلی استفاده کنند و این یک نقص بزرگ نظام کار در کشور ماست. بایستی این قوانین کار عوض شود و سیاست 
های پولی و مالی باید در جهت کاستن از تورم و رکود تورمی که بالی جان اقتصاد ماست، باشد. وقتی وضعیت رکود تورمی از بین برود مساله حقوق و دستمزدها مشمول کاهش ارزش پول نمی شود. تولید در کشور افزایش می یابد و افزایش تولید باعث 
اشتغال و کاهش بیکاری و افزایش درآمد ملی می شود که افزایش درآمد ملی باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت هم خواهد شد. بنابراین اگر ما به مساله حقوق کارگران بپردازیم و بخواهیم آن را اصالح کنیم به جایی نمی رسیم برای اینکه این جزئی 

از یک کل به هم پیوسته است و این اصالحات باید به صورت ریشه ای و بنیادین صورت بگیرد. در حال حاضر اقتصاد ما از نظر شاخص های کالن مثل رشد اقتصادی، بیکاری و.. در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است. 
در حال حاضر دولت منابعی را هرچند ناکافی برای جبران فشار کسب و کارها اختصاص داده که از منابع بانک مرکزی یا صندوق ذخیره ارزی تامین شود که خود اینها باعث افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. دولت بایستی هم کمک کند به تحریک 
تقاضا که به صورت وام های طویل المدت یا پرداخت های بالعوض صورت بگیرد و کمک های تسهیالتی ارزان قیمت به بنگاه های کوچک و متوسط و کسب و کارها که هم از ناحیه تقاضا تحریک شود و هم از ناحیه عرضه. بنابراین دولت نیازمند منابع 

بسیار بیشتر از آن چیزی است که در حال حاضر اعالم شده است. 

در حالی ســخنگوی دولت برای 
کارگــران غیررســمی اظهــار 
نگرانی کرده اســت کــه رئیس 
کمیته دستمزد کانون شوراهای 
اســالمی کار خبر مــی دهد که 
۹۶ درصد قراردادهای کار، موقت اســت. وقتی چنین مســاله 
ای رســانه ای می شــود یعنی خانه از پایبســت ویران است و 
 این ویرانی به وضوح در زندگی کارگــران ایرانی نمایان خواهد
 شــد. فرامــرز توفیقــی، رئیــس کمیتــه دســتمزد کانون 
شــوراهای اســالمی کار گفــت: »براســاس آمارهایــی که 
به دســت ما رســیده متاســفانه اکنون ۹۶ درصد قراردادهای 

کار موقــت اســت. همچنین به صــورت حدودی مــی توان 
اذعــان کــرد ۳۵ درصــد از ۹۶ درصــد قراردادهــای موقت 
کارگران، از مزایای شــغلی بهــره مند نیســتند، بدین معنی 
 که این ۳۵ درصــد از کارگران مــا فقط پایه حقــوق دریافت
 می کنند.« از طرفی علی ربیعی، سخنگوی دولت با بیان اینکه 
دولت بابت کارگران غیررســمی نگران اســت،  گفت: بخشی از 
کارگران غیررسمی در بازگشایی اول مشاغل کم ریسک به کار بر 
خواهند گشت و از بیکاران کاسته می شود. وی ادامه داد: دولت 
هم بابت کارگران غیررسمی نگران است. فکر می کنیم بخشی از 
کارگران غیررسمی در بازگشایی اول مشاغل کم ریسک بر خواهند 
گشت و از بیکاران کاسته می شــود. وزارت کار و رفاه اجتماعی 
مسئول شــده تا این دســته از افراد را در زیر چتر قرار دهد. سه 
 میلیون نفری که شناسایی کردیم افرادی بودند که در هیچ بانکی 

حضور نداشتند. 

وزارت كار باید سریعا در جلسه ای از دولت پيشنهادی را برای رسمی شدن و بيمه شدن تمام كارگران مطرح كند 

کابوس قراردادهای موقت کار
3۵ درصد از كارگران فقط پایه حقوق دریافت می كنند

96 درصد قراردادهای كار موقت است

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

اعطایتسهیالتبالعوضبهاستارتاپهایموفقخارجشدهازشتابدهندهها
رئیسمرکزشتابدهیونوآوریمعاونتعلمیریاستجمهوریاعالمتعدادشتابدهندههایدارایتاییدیهدرسالقبلرا۵۵واحددانستوگفت:برایاستارتاپهای

موفقخارجشدهازمراکزشتابدهیتسهیالتبالعوضاعطامیشود.مهدیعظیمیانبااشارهبهرشدکمیوکیفیتعدادشتابدهندهها،دربازهزمانی۱۲ماههاخیر،
اظهارکرد:توسعهکمیوکیفیشتابدهندههاپیشنیازیاساسیدرمسیرافزایشکمیوپویاییاستارتاپهاوکسبوکارهایجدیداستوبرایناساسمرکز

شتابدهیونوآوریمعاونتعلمیسعیداردتاموانعرشدشتابدهندههارامرتفعکند.

لزوم اصالح مدل كسب وكارهای آنالین به سمت نيازهای مردم

خردهفروشیآنالینبایدافزایشیابد
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