
آزادسازی سهام عدالت شش ماه زودتر از موعدی که وعده آن داده شده بود صورت گرفت 
و به زودی بازار سرمایه میزبان حضور تعداد قابل توجهی سهام دار که مشمول سهام عدالت 
بودند میشود. در این راســتا به این افراد حدود یک ماه فرصت داده شده است تا درمورد 
نحوه مدیریت سهام خود تصمیم بگیرند.به گزارش ایسنا، ماجرای الیحه ساماندهی سهام 
عدالت با موضوع اصالح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 
قانون اساسی پس از تصویب هیات وزیران جهت طی تشریفات قانونی در ۱۸ دی  ۱۳۹۶ به 
مجلس شورای اسالمی ارسال شد.اما با گذشت حدود دو سال از ارسال الیحه ساماندهی 
سهام عدالت به مجلس شورای اسالمی، این الیحه همچنان در انتظار بررسی در صحن علنی 
مجلس و تصویب مجلس نشینان بود تا نحوه آزادسازی و چگونگی انتقال آن مشخص شود. 
در نهایت اوایل زمستان سال ۱۳۹۸ بود که خبری به نقل از علیرضا صالح - رئیس سازمان 
خصوصی سازی - مطرح شد مبنی بر اینکه "سهام عدالت حداکثر تا آبان سال ۹۹ آزادسازی 
می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد".در نهایت و در تاریخ ۱۳ بهمن سال گذشته علیرضا 

صالح، رییس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به ســوال ایسنا درمورد آزادسازی سهام 
عدالت توضیح داد:رییس جمهور و وزیر اقتصاد به مقام معظم رهبری برای کسب اجازه 
ایشان نامه نوشته اند و ما منتظر پاسخ این نامه هستیم؛ یعنی ممکن است اصال به مجلس 
شورای اسالمی نرسد و از طریق اجازه  مقام معظم رهبری این کار را انجام دهیم. سازوکار در 
قالب شرکت های سرمایه  گذار استانی یا صندوق های سرمایه  گذاری معامله پذیر و منطقه ای 
انجام خواهد شد. اگر تا پایان امسال )۱۳۹۸( اجازه رهبری را کسب کنیم تا پایان آبان ماه 
سال آینده )۱۳۹۹( سهام عدالت را آزاد خواهیم کرد.اما آزادسازی سهام عدالت به آبان ماه 
نرسید و سه شنبه هفته جاری مقام معظم رهبری با صدور ابالغیه ای ضمن  با درخواست 

رییس جمهور برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند.

تشریح دو راه پیش روی سهام داران
SMANSE. پس از آن و از صبح روز چهارشنبه در سامانه ســهام عدالت به نشانی

IR گزینه ای تحت عنوان "آزادسازی ســهام عدالت" اضافه شد تا مشمولین با ورود 
به آن بتوانند طرح آزادســازی خود را انتخاب کنند.به طور کلی دو راه پیش روی این 
افراد قرار دارد. راه نخست این است که فرد مدیریت و مالکیت سهام را به دست گرفته 
و نسبت به فروش ســهام خود اقدام کند. البته به نظر می رسد در این راه محدودیت 
هایی برای فرد وجود دارد. برای مثال ممکن است فقط اجازه فروش ۳۰ درصد از سهام 
خود را در هر دوره داشته باشد.در راه دوم مشموالن می توانند به صورت غیرمستقیم 
و از طریق شرکت های ســرمایه گذار اســتانی اقدام کنند. در این راستا درصورتی که 
مشموالن سهام عدالت خود را نفروشــند و اختیار اداره و مدیریت آنها را به شرکتهای 
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بدهند، ســازوکاری فراهم می شود که در آینده 
مشموالن مالک واحدهای صندوقهای قابل معامله این شرکتها شوند.البته مشمولین 
می توانند برای تصمیم گیری تا زمانی که شــورای عالی بورس درخصوص جزییات 
هرکــدام از روش ها تصمیم گیری کند)کــه بازه زمانی ۱۰ روزه برای آن مشــخص 

شده اســت( منتظر بمانند. همچنین باید توجه داشته باشــند عدم مراجعه آن ها به 
 سامانه تا مهلت تعیین شده به این معنی اســت که نمی خواهند مدیریت سهام خود

 را به صورت مستقیم انجام دهند.
در این میان، یکی دیگر از اتفاقاتی که برای مشمولین ســهام عدالت رخ خواهد داد، 
صدور کد بورسی برای ان دسته از مشمولینی است که کد ندارند. موضوعی که وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در اولین جلســه کمیته اجرایی آزادسازی سهام عدالت به آن 
اشاره و اعالم کرد که طبق آن، مقرر شد تا با ســرعت الزم نسبت به صدور کد بورسی 
برای همه دارندگان سهام عدالت اقدام شــود.بر اساس این گزارش، طبق آخرین آمار 
۴۹ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۴۱ نفر مشمول ســهام عدالت هستند که از این تعداد ۴۶ 
میلیون و ۵۶۷ هزار و ۳۴۹ نفر در قید حیات هستند. بر این اساس وراث مشمولینی که 
در قید حیات نیستند در صورتی می توانند از این طرح استفاده کنند که فرایند انتقال 

را انجام داده باشند.

انبار کردن گسترده طال از سوی سرمایه گذارانی که از پیامدهای پاندمی ویروس 
کرونا به وحشت افتاده اند، کاهش تولید جواهرات را در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ 
جبران کرد و با پشــتیبانی از تقاضا مانع افت قیمت این فلز ارزشمند شد.پاندمی 
ویروس کرونا تجارت طال را مختل کرده است. قرنطینه های وضع شده برای مقابله 
با شیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی بازارهای چین و هند که بزرگترین بازارهای 
جهان هستند و مختل شدن مســیرهای تامین طال شده است. این پاندمی باعث 
التهاب بازارهای مالی و افزایش تقاضای سرمایه گذاری برای طال به عنوان دارایی 
امن شد.جان رد، استراتژیست ارشد بازار در شورای جهانی طال اظهار کرد که این 

بزرگترین تغییر در بازار است که به یاد دارم و روشن است که هنوز چیزی را ندیده 
اید.طبق گزارش ســه ماهه شــورای جهانی طال )WGC(، صندوقهای سرمایه 
گذاری قابل معامله در بــورس )ETF( در فاصله ژانویه تا مــارس به نمایندگی 
از ســرمایه گذارانی که عمدتا در آمریکا و اروپا هستند، ۲۹۸ تن طال به ارزش ۱۶ 
میلیارد دالر خریداری کردند.همزمان اســتفاده از طال برای ساخت جواهرات به 
۳۲۵.۸ تن کاهش پیدا کرد و ۳۹ درصد در مقایسه با سه ماهه نخست سال گذشته 
کاهش داشت و پایینترین میزان در یک دهه گذشته بود.فروش شمش و سکه طال 
در همین مدت با شش درصد کاهش، به ۲۴۱.۶ تن رسید و خرید بانکهای مرکزی 

با هشت درصد کاهش، به ۱۴۵ تن رسید. همچنین استفاده از طال در دستگاههای 
الکترونیکی و سایر صنایع هشت درصد کاهش یافت و به ۷۳.۴ تن رسید.مجموعا 
تقاضا برای طال یک درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش داشت و به ۱۰۸۳.۸ تن 
رسید.صندوقهای ETF از ابتدای آوریل تاکنون ذخایر طالیشان را بیش از ۱۵۰ 
تن افزایش داده اند و احتماال سرمایه گذاران به رشد تقاضا برای این فلز ارزشمند 
در سه ماهه دوم ســال ۲۰۲۰ کمک خواهند کرد. اما خرید از سوی جواهرسازان 
و بانکهای مرکزی ممکن است برای مدتی کمتر باشــد و اگرچه هنوز زود است 
برآوردی انجام گیرد اما مصرف چین و هند ممکن است امسال نیمی کاهش پیدا 

کند.از سوی دیگر طبق گزارش شــورای جهانی طال، عرضه طال در فاصله ژانویه 
تا مارس به میزان چهار درصد نسبت به ســال ۲۰۱۹ کاهش یافت و به ۱۰۶۶.۲ 
تن رســید و میزان عرضه طالی استخراج شده و بازیافت شــده کاهش داشت.

محدودیتهای وضع شده برای مقابله با شیوع ویروس کرونا احتماال عرضه معدنی را 
در سه ماهه دوم امسال مختل خواهد کرد اما عرضه قراضه احتماال افزایش پیدا می 
کند.بر اساس گزارش رویترز، قیمت هر اونس طال امسال به باالی ۱۷۰۰ دالر صعود 
کرده که باالترین حد در هشت سال اخیر است و قیمت طال به ارزهای دیگری مانند 

یورو، یوان و روپیه نیز رکورد شکسته است.

شمار زیادی از پرسنل و کارکنان گوگل حداقل تا 
اول ژوئن در سر کار خود حضور نیافته و به دورکاری 
خود ادامه خواهند داد.به گزارش ایســنا، ســاندار 
پیچای مدیرعامل شــرکت گوگل با ارسال ایمیلی 
به تمامی پرســنل و کارکنان تمامی شرکت های 
زیرمجموعه خود خبر داده که دفاتر و مراکز گوگل 
با توجه به شــرایط مختلف شیوع ویروس کرونا در 
شهرها و کشــور های مختلف به صورت منطقه ای 
بازگشــایی خواهد شــد.در این ایمیل همچنین 
اعالم شده اســت که تمامی کارمندانی که شغل، 
مسئولیت و فعالیت آنها نیازمند حضور فیزیکی در 
دفاتر و مراکز این شرکت نیست، لزومی ندارد که در 
سر کار خود حضور یابند و همچنان امکان فعالیت 

شــان به صورت دورکاری از منزل تــا حداقل اول 
ژوئن ۲۰۲۰ وجود خواهد داشت.همزمان با شیوع 
گســترده و همه گیری ویروس خطرناک و مرگبار 
کرونا بسیاری از دولت های جهان با اعالم وضعیت 
اضطراری و قرنطینه، به وضع محدودیت های جدی 
و سخت گیرانه برای تردد شــهروندان خود روی 
آوردند و از طرفی دیگر با تعطیلی کارخانه ها مدارس 
و دانشگاه ها، بســیاری از شرکت های مختلف نیز 
از کارکنان خود درخواســت کردند که به صورت 
دورکاری و با استفاده از رایانه های شخصی خود در 
منزل به کار و فعالیت شغلی خود ادامه دهند تا بدین 
ترتیب در قطع زنجیره انتقال انتشــار این ویروس 
نقش مهمی را ایفا کنند.بر اساس گزارش وب سایت 

سی نت، گوگل یکی از نخستین شرکت های بزرگ 
جهان بود که از پرسنل خود درخواست کرد تا با عدم 
حضور خود در سرکار و ادامه دورکاری از خانه، مانع 
گسترش و انتقال بیشتر این بیماری کشنده شوند.

پیچای در ادامه ایمیل ارســالی خــود این چنین 
نوشت: با اینکه ما از نخســتین شرکت های بودیم 
که پس از شــیوع ویروس کرونا امــکان دورکاری 
کارمندان را فراهم کردیم، اما در خصوص بازگشت 
آنها به دفاتر گوگل بسیار محتاطانه عمل خواهیم 
کرد؛ به گونه ای که برای تمامی مراکز مختلف خود 
در شهرها و کشــورهای متعدد، دستور مشابهی را 
صادر نخواهیم کرد و بازگشت کارکنان با توجه به 

شرایط، متفاوت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اقتصاد آمریکا تنها چند ماه پیش در وضعیتی رویایی قرار 
داشت: بیست و سه فصل رشــد مثبت متوالی و قرار داشتن نرخ بیکاری در پایین ترین 
سطح نیم قرن اخیر باعث شد بود تا خیلی ها گمان کنند عصر طالیی اقتصاد آمریکا فرا 
رسیده اســت اما با آمدن کرونا همه چیز تغییر کرد: آمریکا با بیش از ۶۰ هزار قربانی به 
کانون اصلی درگیر با کرونا در جهان تبدیل شــد، بیش از ۲۶ میلیون شاغل آمریکایی 
ادعای بیکار شدن کردند و حاال رشد اقتصادی به منفی ۴.۸ درصد رسید که از سال ۲۰۰۹ 
تاکنون بی سابقه بوده است.  جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا در نخستین واکنش 

به این آمار گفته است که فاز نخست احیای اقتصاد آمریکا خیلی زود اتفاق خواهد افتاد: 
با رفع تدریجی قرنطینه، مردم از خانه ها به تدریج خارج و دوباره خرج خواهند کرد. کم 
کم شاغلین به سر کار خود برمی گردند و شاهد اوج گیری سریع فعالیت های اقتصادی 
خواهیم بود.  پاول با بیان این که فدرال رزرو برای کمک به خانوارها و اقتصاد آمریکا، هر 
کار از دستش برآید را انجام خواهد داد افزود: ما به استفاده از ابزارهای خود برای حصول 
اطمینان از بازیابی اقتصاد ادامه می دهیم. تاکنون حدود دو تریلیون دالر برای حمایت 
از بخش های مختلف تخصیص داده ایم.  رییس بانک مرکزی آمریکا پیش بینی کرد که 

رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال نیز منفی باقی بماند: یک بحران بهداشتی نظیر این 
دارای پیامدهای سنگینی روی فعالیت های اقتصادی و بازار کار است و در میان مدت یک 
ریسک قابل توجه محسوب می شود.  الزم به ذکر است وزارت بازرگانی آمریکا در گزارش 
خود آمار رشد سه ماهه نخست امســال اعالم کرد که بر این اساس،  نرخ رشد اقتصادی 
این کشور منفی ۴.۸ درصد اندازه گیری شــده که این رقم بدون تغییر نسبت به برآورد 
اولیه و ۰.۱ درصد بیشتر از نرخ رشد اقتصادی ســه ماهه دوم سال بوده است. این رشد 
منفی پایانی بر ۲۳ فصل رشد مثبت متوالی این کشور و ضعیف ترین رشد فصلی یک دهه 

اخیر محسوب می شود.  دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که برای پیروزی مجدد در 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حساب ویژه ای بر روی مسائل اقتصادی باز کرده 
است عملکرد اقتصادی این کشور در دوران ریاســت جمهوری خود را برترین عملکرد 
اقتصادی در طول تاریخ خوانده است.  متوسط رشد اقتصادی فصلی آمریکا در بازه زمانی 
۱۹۴۷ تا ۲۰۱۹ معادل ۳.۲۱ درصد بوده است که باالتیرن رشد ثبت شده مربوط به رشد 
۱۶.۷ درصدی سه ماهه نخست سال ۱۹۶۷ و کمترین رشد ثبت شده نیز مربوط به سه 

ماهه نخست سال ۱۹۵۸ با منفی ۱۰ درصد بوده است.

بازگشــایی محدود مهدهای کودکمعــاون امور 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشــور از بازگشایی 
محــدود مهدهــای کودک بــه منظــور مراجعه 
 حضوری یا غیرحضــوری والدین بــرای ثبت نام

 کــودکان خبــر داد.به گــزارش ایســنا، حبیب 
 اهلل مســعودی فریــد در جمــع خبرنــگاران با

 بیان اینکه بعد از اینکه موضوع کرونا مطرح شــد 
مهدهای کودک جزو اولیــن گروه هایی بودند که 
مثل دانش آموزان تعطیل شــدند، گفت: مهدهای 
کودک همچنین جزو کسب و کارهایی قرار گرفتند 
که به دنبال شیوع کرونا آسیب دیده اند.وی با بیان 
اینکه به این ترتیب بنا شــد تــا اقداماتی که برای 
سایر کسب و کارها انجام می شــود مانند بیمه یا 

کمک هزینه بیــکاری یا وام هایی که قرار اســت 
به ســایر کســب و کارها تعلق بگیرد، شامل حال 
مهدهای کودک هم شــود، اظهار کــرد: ما در این 
خصوص مکاتبات بسیار زیادی داشتیم، اما موضوع 
بازگشــایی مهدهای کودک نیز بسیار مورد بحث 
 قرار گرفته و تصمیماتی در ایــن خصوص گرفته

 شده است.
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشور 
تصریح کــرد: با بررســی هایی که انجــام گرفت 
و تصمیمی که در ســتاد مقابله با کرونا ســازمان 
بهزیستی و در کمیته پیشــگیری از بیماری های 
واگیردار ســازمان بهزیستی کشــور گرفته شده 
قرار شــد تا مهدها فقط برای ثبت نــام کودکان ) 

بدون حضور کودکان( باز شوند و والدین می توانند 
حضــوری و غیر حضــوری بــا رعایت مســائل 
بهداشــتی برای ثبت نــام فرزندان اقــدام کنند.
 مسعودی فرید ادامه داد: اگر مهد کودکی بخواهد
 کارهای اداری یا تعمیراتی داشــته باشد می تواند 
مهد را باز کند، اما پذیرش کــودکان به هیچ وجه 

صورت نمی گیرد.
به گفته وی، پذیرش کــودک در مهدهای کودک 
منوط به تصمیم ســتاد ملی کرونا در سطح کشور 
اســت و آنها مثل بایــد در این خصــوص تصمیم 
بگیرند. به این ترتیب بخشــنامه اخیر بهزیســتی 
که به اســتان ها ارسال شــده فعال در حد ثبت نام 

کودکان است.

مشموالن سهام عدالت چه باید بکنند؟

احتکار ۱۶ میلیارد دالر طال در سه ماه گذشته

تمدید دورکاری کارکنان گوگل حداقل تا یک ماه دیگر

رشد اقتصادی آمریکا برای نخستین بار از سال ۲۰۱۴ منفی شد

بازگشایی محدود مهدهای کودک
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اینترنت ضعیف پاسخگوی افزایش
 تقاضا برای خرید اینترنتی نیست

فراگیر شدن خرید اینترنتی با کرونا  

 کسب و کارها
   در مسیر

تحول دیجیتال

 ارز را 
نباید 
دست
 دالل داد

آیت اهلل رئیسی:

پس انداز 
 بانکی مردم

 رشد
 داشته است
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روحانی: 

سرمقاله

يادداشت

هدایت  سهامداران به 
سمت رفتار منطقی

 هشدار کرونا به
 کسب و کارهای سنتی

توجه به بــورس و هدایت 
نقدینگی به سمت بورس 
بایســتی از ســال هــای 
گذشــته اتفاق می افتاد. 

هدایت نقدینگی...

  حســین محمودی اصل، 
اقتصاددان

  یلدا راهدار، نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی

متن کامل  د ر صفحه۴

متن کامل  د ر صفحه۴

۲

۲

مرکز پژوهش های مجلس  پیش بینی کرد

 رکود   تورمی   اقتصاد    
ایران  تا  پایان  سال 99

خداحافظی با 
موبایل های زیر ۲ میلیون

ورود  نقدینگی  سرگردان  به بازار  سرمایه تا چه زمانی ادامه دارد؟

جهش   بورس  در  بازار  بی رمق کرونا  زده
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مستاجران مستاصل
تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره مسکن به دلیل عدم تأمین منابع  مالی مالکان شکست خورد

دولت خسارت مالکان را جبران کند

مرکز پژوهش های مجلس در جدیدترین گزارش 
خود به بررســی ابعاد اقتصاد کالن شیوع ویروس 
کرونا پرداخته اســت. در این گزارش آمده اســت: 
اقتصاد ایــران به ویژه در فصل بهار بــا رکود همراه 
خواهد بود، اما نااطمینانی از شرایط در آینده، بسیار 
مهم تر و تأثیرگذارتر از آثار رکودی اولیه است.مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اسالمی، گزارشی با 
عنوان »درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا ؛ ارزیابی 
ابعاد اقتصاد کالن شــیوع ویروس کرونا« را منتشر 
کرده است. در بخشــی از این گزارش آمده است: 

ویروس کرونا با تبدیل...

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل می گوید: در روزهای 
کرونایی به دلیل تعطیلی مدارس و تقاضای دانش آموزان 
برای خرید موبایل قیمت موبایل بین پنج تا ۲۵ درصد 
گران شده است.ابراهیم درستی افزود: فعال دو ماهی است 
که هیچ موبایلی وارد کشور نشده است. برخی موبایل ها در 
انبار گمرکات است. توصیه ما به شرکت های واردکننده 
این است که در این شرایط از سود ۱۷ تا ۱۸ درصدی خود 
را کم کنند. او در ادامه اظهار کرد: جنس به اندازه کافی در 
بازار وجود دارد. فعال کمبودی در حوزه موبایل نیســت. 
تقاضا برای خرید موبایل دانش آموزان در قیمت موبایل 
یک درصد تاثیر داشته اما بیشترین علت نوسان قیمت 
موبایل تحت تاثیر افزایش قیمت دالر است.عالءالدین، 

چارسو یا بازار موبایل فرقی...



اقتصاد2
ایران وجهان

پرداخت تسهیالت یک میلیون 
تومانی به بیــش از ۱۹ میلیون 

خانوار یارانه یگیر
  مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت تسهیالت 
۱۰ میلیون ریالی، به ۱۹ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۶۴۸ 
سرپرست خانوار )جمعا" به مبلغ بیش از ۱۹۳ هزار 
میلیارد ریال( از هفته گذشــته تا کنــون خبر داد.
براساس اعالم مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، بانک 
های عامل تا ساعت ۱۳ امروز )پنج شنبه(، از تعداد 
دو میلیون و ۲۶۶ هزار و ۲۶۳ فقره تســهیالت قابل 
پرداخت به یارانه بگیران )براساس فهرست اعالمی 
از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها(، تعداد دو 
میلیون و ۲۵۱ هزار و ۶۴۴ فقره از تسهیالت موصوف 
را پرداخت )۹۹.۳ درصد( کرده است.به گزارش بانک 
مرکزی،  امکان واریز بقیه تسهیالت یاد شده نیز به 
دالیلی از جمله مســدودی حساب، شماره حساب 
اشتباه، عدم ســازگاری شماره حســاب با کدملی 
ارسالی، نامعتبر بودن اطالعات معرفی شده و سایر 
خطاها میسر نشده است که برخی از این موارد، هفته 
آتی با همکاری ســازمان هدفمندسازی یارانه رفع 
خواهد شد.براساس این گزارش، با احتساب تسهیالت 
پرداختی مرحله اول )هفته گذشته( تا کنون از تعداد 
۱۹ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۵۷۹ خانوار معرفی شــده 
از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، تعداد ۱۹ 
میلیون و ۳۶۰ هزار و ۶۴۸ سرپرست خانوار تسهیالت 

۱۰ میلیون ریالی را دریافت کرده اند.

آیت اهلل رئیسی:
 ارز را نباید دست دالل داد

رییس قوه قضاییه به پیچیدگی و دشــواری فرآیند 
تامین ارز مورد نیاز کشــور در دوران تحریم اشاره 
کرد و گفت: ارز را نباید دست دالل داد و نباید اجازه 
داد ارزی کــه با تالش های بانک مرکزی به دســت 
می  آید حیف و میل شود.عبدالناصر همتی رییس 
بانک مرکزی در دیدار با رییس قوه قضاییه، به ارائه 
گزارشی از سیاست های ارزی و ریالی کشور، شیوه 
اجرا و اقدامات جدید انجام شــده درحوزه مبارزه با 
مفاسد در بانک مرکزی پرداخت.آیت اهلل سید ابراهیم 
رییسی نیز ضمن تقدیر از اقدامات این بانک در دوران 
تحریم ظالمانه امریکا و تامین ارز مورد نیاز کشــور 
گفت: بانک مرکزی در دوران تحریم که دولت امریکا و 
وزارت خزانه داری آن کشور به دنبال افزایش فشار بر 
مردم ایران است، با اقدامات قابل تقدیر خود در تالش 
برای عبور کشور از این مرحله و تامین ارز مورد نیاز 
کشور است که نباید تالش ها در این شرایط خاص 
نادیده گرفته شود.رییس قوه قضاییه با تاکید بر این 
که بانک مرکزی نهاد کارشناسی است که نمی شود 
آن را دستوری اداره کرد افزود: درباره سیاست های 
ارزی و ریالی پولی بانکی کشــور باید با استفاده از 
ظرفیت کارشناسی بانک مرکزی تصمیم گیری شود 
و نمی توان این سیاست ها را دستوری و بدون توجه 
به نظرات کارشناسی تعیین و اجرایی کرد.آیت  اهلل 
رییسی بر لزوم اصالح ساختارها فسادزا در حوزه پولی 
و بانکی کشور نیز تاکید کرد و افزود: در مرحله اجرای 
سیاست های کالن پولی هم الزم است ساختارهای 
فسادزا در نظام پولی و بانکی کشور اصالح شود و با 
نظارت قوی جلوی سواستفاده عده ای فرصت طلب و 
سوداگر که به بیت  المال و منابع مردم رحم نمی کنند 
گرفته شود. البته در مدیریت جدید شاهد این تغییر 
رویکرد و تالش برای اصالح این ساختارها در بانک 

مرکزی هستیم که قابل تقدیر است.

شریعتمداری:
 امروز شستا زیر نورافکن بزرگ و 

در اتاق شیشه ای فعالیت می کند
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
بورسی شدن شســتا گامی بســیار بزرگ و 
ارزشمندی در تحقق شــفافیت است، گفت: 
این اقدام امکان سوءاســتفاده از شســتا را 
منتفی کرده اســت.محمد شــریعتمداری 
 تاکید کــرد: دســتور مقام معظــم رهبری
 در آزاد سازی ســهام عدالت بسیارراهبردی 
و ارزشمند اســت، ارزش این سهام امروزه به 
بیش از ۱۰ برابر رســیده اســت و مردم باید 
دقت داشته باشــند که این ســهام را ارزان 
نفروشــند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
بورسی شدن شســتا را گامی بسیار بزرگ و 
ارزشمندی در تحقق شــفافیت دانست که 
امروز به نتیجه نهایی رســیده و افزود: امروز 
مجموعه شســتا زیــر یک نورافکــن بزرگ 
و در برجی شیشــه ای فعالیت می کند، این 
وضعیت به نفع آیندگان اســت، زیرا امکان 
سوءاســتفاده از شســتا را منتفــی و هدف 
صیانت از امــوال و دارایی بیمه شــدگان را 
 محقق می کند، ما باید امانتدارانه از این امانت

 نگهداری کنیم.

خبر

مرکــز پژوهش های مجلس 
در جدیدترین گزارش خود 
به بررسی ابعاد اقتصاد کالن 
شیوع ویروس کرونا پرداخته 
اســت. در این گزارش آمده 
اســت: اقتصاد ایران به ویژه در فصل بهرا با رکود همراه 
خواهد بود، اما نااطمینانی از شــرایط در آینده، بسیار 

مهم تر و تأثیرگذارتر از آثار رکودی اولیه است.
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی، گزارشی 
با عنوان »درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا ؛ ارزیابی 
ابعاد اقتصاد کالن شیوع ویروس کرونا« را منتشر کرده 
است. در بخشی از این گزارش آمده است: ویروس کرونا با 
تبدیل شدن به یک ویروس همه گیر جهانی، پیامدهای 
اقتصاد بسیاری در پی داشته و تقریباً همه کشورهای 
دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار می رود تا اقتصاد 
جهانی سال ۲۰۲۰ را با یک رکود قابل توجه سپری کند. 
در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورها درگیر این 
همه گیری جهانی شده و در نتیجه از پیامدهای اقتصادی 
ناشی از آن رنج می برد.گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
که به بررسی ابعاد اقتصاد کالن شیوع ویروس کرونا در 
کشــور پرداخته و تصریح می کند که اقتصاد ایران در 
حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو 
سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته است. 
هرچند کاهش تشکیل ســرمایه ثابت در اقتصاد ایران 
سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش 
یابد و دســتیابی به سطح رفاه ســال ۱۳۹۰ و پیش از 
آن دشوار باشــد؛ از طرف دیگر، باال بودن نرخ تورم برای 
دو ســال پیاپی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین پیش بینی 
تورم باالی ۲۵ درصد برای سال ۱۳۹۹ نیز موجب شده 
است تا بنگاه های بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را 
از دست بدهند. با این  حال پیش بینی می شد که بدون 
کرونا، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ رشد مثبت غیرنفتی 

)هرچند اندک( را ثبت کند.
بنابراین گزارش شیوع کرونا ویروس جدید )کووید-۱۹( 
از انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال ۱۳۹۹، اقتصاد 

ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نا اطمینانی قرار 
داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصوالت ایران 
)و به طور کلی کاهش تجارت جهانــی( تقاضای کل را 
از طرف تجارت خارجی متأثر می کند. در بخش داخلی 
نیز تقاضای کل هم به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم 
کاهش برخی کاالها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس 
منجر می شوند )مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری، 
پوشاک و ...( تحت تأثیر قرار می دهد. از طرف دیگر عرضه 
کل اقتصاد نیز به دلیل اختالل در شبکه تأمین مواد اولیه 
و محدودیت فعالیت  برخی از واحدهای صنفی، با شوک 

عرضه مواجه شده است.
در بخشــی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده 
است: در کنار همه این موارد که رکود به ویژه در فصل بهار 
را به همراه خواهد داشت، نااطمینانی از شرایط در آینده، 
بسیار مهم تر و تأثیرگذارتر از آثار رکودی اولیه است. هنوز 
هیچ برآورد دقیقی صورت نگرفته که آیا شیوع ویروس 
کرونا در شــروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خیر؟ 
اقتصاد کشور تا چه زمان درگیر کنترل شیوع این ویروس 
خواهد بود؟ در پاسخ به این ســؤالها، مدل سازی های 

متعددی صورت گرفته که در آنها تالش شــده است تا 
تحت سناریوهای متفاوت، ماندگاری شیوع در کشور و 

همچنین میزان مبتالیان و مرگ و میر را مشخص کند.
براســاس این گزارش صرفنظر از میزان شــیوع تحت 
سناریوهای مختلف آنچه مشخص است آن است که چه 
با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم 
کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال 
۱۳۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد 
بود.نتایج بررسی های مطالعه مرکز پژوهش های مجلس 
نشان می دهد تحت سناریوهای مختلف بین ۵.۷ تا ۱۱ 
درصد از ســتانده اقتصاد در نتیجه شیوع ویروس کرونا 
کاهش خواهد یافت. همچنین بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ هزار 
نفر از شاغالن فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را 
از دست خواهند داد.ارزیابی آثار اقتصادی شیوع ویروس 
کرونا بر وضعیت معیشــت خانوار در این گزارش نشان 
می دهد که هرچند همه گروه های درآمدی از وضعیت 
جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیرپذیری دهک های پایین 
)محروم تر( بیشتر خواهد بود. بررسی وضعیت اشتغال 
دهک های پایین نشان می دهد، در حالی که حدود ۷۳ 

درصد از خانوارهای دهک اول و ۸۳ درصد از خانوارهای 
دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، اما تنها 
در حدود ۱۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۲۴ درصد 
از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال 
۱۳۹۷ پرداخت کرده  و تحت پوشش بیمه )غیردرمانی( 
هســتند. این در حالی اســت که این نسبت  در دهک 
دهم )ثروتمندتر( ۳۵ درصد اســت.حمایت هایی که از 
بنگاه به صورت بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر یا 
حمایت هایی از نوع پرداخت بیمه بیکاری، ضریب اصابت 
پایینی به دهک های پایین درآمدی داشته و بیشترین 
حمایت  را از دهک های متوسط و باال به عمل خواهد آورد. 
این نکته زمانی اهمیت بیشتری می یابد که توجه داشته 
باشیم هرگونه حمایتی در شرایط فعلی، با احتمال زیاد 
از منابع تورم زا تأمین شده و در نتیجه به قیمت تحمیل 
تورم به اقتصاد خواهد بود. بنابراین اگر حمایت ها معطوف 
به نیروی کار رسمی باشد، بخش زیادی از نیروی کار که 
عمدتاً در دهک های پایین درآمدی قرار دارند، بی بهره 
خواهند بود. در این صورت نتیجه این خواهد شــد که 
از دهک های میانی و باالیی بــا هزینه تحمیل تورم به 
کل جامعه و به خصوص دهک هــای پایینی، حمایت 
کرده ایم.در گزارش مرکــز پژوهش های مجلس آمده 
است که بهینه ترین شــیوه حمایت که بتواند موفقیت 
طرح فاصله گذاری اجتماعی را تضمین کند در شرایط 
فعلی، اولویت قرار دادن حمایــت از خانوار برای تأمین 
معیشت اســت. این حمایت می تواند به صورت پلکانی 
باشــد، یعنی به جای آنکه بخشــی از جامعه مشمول 
دریافت حمایت شــده و بخشی حذف شــوند، میزان 
حمایت بر اساس درآمد، از حدی باالتر از مقادیر تعیین 
شــده، به صورت پلکانی کاهش یابد. اجرای این نوع از 
حمایت با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان )وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی( و با پذیرش درصدی از خطا، قابل 
انجام است.در صورت اصرار بر وجود حمایت مستقیم 
از کسب وکارهای کوچک و متوسط و اصناف و مشاغل 
آسیب دیده از کرونا، مناسب تر آن است که این حمایت ها 
مبتنی بر داده ها و اطالعات منتج از عملکرد آنها و به طور 
 )POS( خاص بر اساس اطالعات پایانه های فروشگاهی 

این مشاغل صورت گیرد.
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روحانی: 
پس انداز  بانکی مردم رشد داشته است

رییس جمهوری گفت: روز پایانی کرونا مشخص نیست 
و همه باید در مسیر مبارزه با این بیماری تا آخر در کنار 
یکدیگر ادامه دهیم؛ مردم بدانند که در این مسیر تنها 
نیســتند و همه ارکان نظام در کنار آنها هستند.حسن 
روحانی صبح پنج شــنبه در آیین بهره برداری از طرح 
های ملی وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی در استان 
ایالم که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شــد، افزود: 
نمودار کلی آمار بیماری کرونا در کشور نزولی است و بر 
اساس گزارش ها، بخش بیشتر تخت های بیمارستانی 
کشــور که به بیماری کرونا اختصاص داده شده، خالی 
است.روحانی اظهار داشت: در مقایسه با سایر کشورها 
موفقیت ما در مبارزه با کرونا قابل مالحظه بوده است، اما 
باید تالش کنیم در مجموعه اقدامات از کنترل بیماری 
و کاهش مبتالیان و آمار فوتی ها تا تامین تجهیزات این 
مسیر را ادامه دهیم و تا پایان این مبارزه عملکرد خوبی 
داشته باشیم.وی اظهار داشت: روز پایانی کرونا مشخص 
نیست و همه باید در مسیر مبارزه با این بیماری تا آخر 
در کنار یکدیگر ادامه دهیم و مــردم بدانند که در این 
مسیر تنها نیستند. دولت با همه توان و تالش خود و با 
همراهی سایر ارکان کشور از نیروهای مسلح تا امدادگران 
و خیرین و تالشگران عرصه صنعت و تولید در کنار مردم 
ایستاده اند.رییس جمهوری تاکید کرد: در موفقیت برابر 
کرونا، راهی جز همکاری و همراهی مردم نداریم؛ اگر چه 
بار اصلی مبارزه با کرونا بر دوش وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی اســت، اما موفقیت و کمک اصلی، 
همکاری و همراهی مردم است.رییس جمهوری اظهار 
داشــت: می خواهم خدمت مردم عزیز و بزرگوار ایران 
عرض کنم که امسال که شرایط سخت است و به دلیل 
این ویروس که بسیاری از رســته های کسب و کار را با 
مشکل مواجه کرده است، در این روز کارگر احساس می 
کنم عده ای از کارگران، عده ای از فعاالن اقتصادی ما در 
فشار هستند.روحانی خاطر نشان کرد: اما در عین حال 
امسال در کنار همه این سختی ها، قدم های بسیار خوبی 
را هم شاهد هستیم. گزارشی که دیروز بانک مرکزی از 
وضع پس انداز در بانک ها به من داد که رشد داشته است 
که جای خوشحالی و نشاط است. در بورس شاهد یک 
تحول و رشد بی نظیر بودیم و  دو میلیون نفر در بورس 
فعال هستند و سود فراوانی شامل حال آن ها شده است. 
ما هم بسیار خوشحال هستیم در این سال سخت، مردم 
ما در شرایط بهتری باشند. طرح های بسیاری مهمی در 
هفته های پیش رو به بورس عرضه خواهد شد و طرح های 
بسیار مهمی در ماه های پیش رو عرضه خواهد شد.رییس 
جمهوری تاکید کرد: مقام معظم رهبری دیروز با آزاد 
شدن ســهام عدالت که برای مردم ما بسیار مهم است، 
موافقت کردند. آنهایی که دارای سهم یک میلیون تومانی 
هستند، اگر بخواهند سهام شان را در معرض فروش قرار 
دهند، رقم قابل مالحظه ای در اختیارشان قرار می گیرد. 
اگر هم بخواهند نگه دارند که شاید بهتر باشد، ان شاءاهلل 
سود خوبی شامل آنها می شود. سود امسال مربوط به 
پارسال است. این هم قدم مهمی بود که با دستور رهبر 
معظم رهبری در زمینه بورس برداشــته شــد.رییس 
جمهوری با اشاره به سطح بندی شهرها و استان ها در سه 
وضعیت سفید، زرد و قرمز از نظر میزان بروز کرونا، گفت: 
براساس گزارش مسئولین کمیته های درمانی، امنیتی 
و اجتماعی و شاخص های تعیین شده، شهرستان های 
سفید به زودی معرفی خواهند شد و شرایط بازفعالیت 
مشاغل کسب و کارها، اماکن مذهبی و به طور کل تعدیل 
محدودیت ها، اعالم خواهد شد.رییس جمهوری با بیان 
اینکه جدی گرفته شدن هشدارها و رعایت پروتکل های 
بهداشتی از سوی مردم موجب شد شاهد وضعیت سفید 
در برخی از شهرهای کشور باشیم، افزود: براساس گزارش 
وزارت بهداشت مردم در شــهرهایی که وضعیت زرد و 
نزدیک به ســفید دارند، باالی ۸۰ درصد پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کرده اند.

ترخیص ۸۰ درصــدی کاالهای 
اساسی بدون دریافت حقوق ورودی

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، از ترخیص ۸۰ 
درصدی کاالهای اساسی بدون دریافت حقوق ورودی از 
گمرکات کشور خبر داد.مهرداد جمال ارونقی« گفت: 
این کاالهای اساســی شــامل ۲۵ گروه و بیش از ۸۰۲ 
ردیف تعرفه است.وی افزود: ذرت، جو، دانه های روغنی، 
شکر، گندم، چای، نهاده های دامی، برنج، سویا، حبوبات، 
گوشت قرمز، کود شیمیایی، کاغذ و غیره از جمله این 
کاالها هستند.معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران 
یادآور شــد: طبق قانون برای ترخیص ایــن کاالها از 
گمرک، ابتدا باید حقوق ورودی پرداخت و سپس اجازه 
ترخیص کاال داده شــود.وی افزود: اکنون گمرک این 
اجازه را می  دهد که ۸۰ درصد کاالها ترخیص شــود و 
۲۰ درصد در گمرک باقی بماند تا کاالها در بازار توزیع و 
پس از فروش و متعاقب آن، پرداخت حقوق ورودی ۲۰ 
درصد باقی مانده هم ترخیص شود.جمال ارونقی اظهار 
داشت: طبق مواد قانون امور گمرکی خروج هرگونه کاال 
از گمرک و بنادر کشور منوط به اظهار کاال به گمرک و 

انجام تشریفات گمرکی است.

اخبار
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رئیس اتحادیه فروشــندگان موبایل می گوید: در روزهای 
کرونایی به دلیل تعطیلی مدارس و تقاضای دانش آموزان 
برای خرید موبایل قیمت موبایل بین پنج تا ۲۵ درصد گران 
شده است.ابراهیم درســتی افزود: فعال دو ماهی است که 
هیچ موبایلی وارد کشور نشده است. برخی موبایل ها در انبار 
گمرکات است. توصیه ما به شرکت های واردکننده این است 
که در این شرایط از سود ۱۷ تا ۱۸ درصدی خود را کم کنند. 
او در ادامه اظهار کرد: جنس به انــدازه کافی در بازار وجود 
دارد. فعال کمبودی در حوزه موبایل نیست. تقاضا برای خرید 
موبایل دانش آموزان در قیمت موبایل یک درصد تاثیر داشته 
اما بیشترین علت نوسان قیمت موبایل تحت تاثیر افزایش 
قیمت دالر است.عالءالدین، چارســو یا بازار موبایل فرقی 
نمی کنند. دیگر از گوشی های زیر دو میلیون تومان خبری 
نیست. قیمت گوشی تلفن همراه در روزهای اخیر افزایش 
قابل توجهی داشته و ارزان ترین موبایل هایی که در بازار وجود 
دارند، از حداقل حقوقمان هم گران تر هستند. ایرناپالس 
دالیل افزایش قیمت موبایل در روزهای اخیر را بررسی کرده 
است.به گزارش ایرنا پالس خرید موبایل در روزهای کرونایی، 
شاید آخرین کاری باشــد که به آن فکر کنید. با این حال، 
تعداد مشتریان مراکز فروش موبایل در تهران، مانند پاساژ 
عالءالدین، چارسو و بازار موبایل نسبت به روزهای عادی تا 
حدی کمتر شده است. اکثر فروشنده ها، کد صنفی وزارت 
بهداشت را روی ویترین های خود نصب کرده اند و بسیاری 
از فروشگاه های بازار موبایل و چارســو، موارد بهداشتی را 
رعایت می کنند. برخی با قرار دادن وسایل قدیمی در ورودی 
و برخی با نصب نایلون روی پیشخوان تالش می کنند فاصله 
اجتماعی با مشتری را حفظ کنند. فروشگاه های بزرگتری 
که به عنوان نمایندگی برندها مشغول فعالیت هستند هم 
با ژل  ضد عفونی کننده دست و برخی از آنها با تب سنج، از 
مشتریان استقبال می کنند. استقبال از مشتری تنها در حفظ 
موارد بهداشتی و جلوگیری از شیوع کرونا خالصه می شود 
و وقتی سراغ قیمت ها را می گیریم، خبری از مشتری مداری 
نیست.در بازار این روزهای موبایل فرقی نمی کند به دنبال 
چه برند یا چه مدلی باشید. این روزها فروشنده های کمی 
پیدا می شوند که حاضر به فروش اجناس خود هستند. اگر 
هم کسی فروشنده باشد، قیمت هایش آنقدر باالست که 
قید خرید را بزنید. برخی مدل هــای میان رده و پایین رده 
نیز در فروشــگاه های اینترنتی بزرگ، ناموجود شده اند و 

فروشــگاه های اینترنتی کوچک تر کــه هنوز قیمت های 
خود را به روز نکرده اند، احتماالً به دلیل مسائلی که از طرف 

تأمین کننده وجود دارد، سفارش ها را لغو می کنند.

موجود نیست یا گران شده
بررسی های ایرناپالس از مراکز فروش اصلی موبایل در تهران 
نشان می دهد قیمت موبایل تقریباً در تمام فروشگاه های 
خــرد، افزایش پیدا کرده اســت. این افزایــش قیمت در 
نمایندگی برندها نیز دیده می شود. وقتی بعد از چند دقیقه 
بررسی گوشی های تلفن همراهی که به عنوان نمونه روی 
میز این فروشگاه های بزرگ دیده می شوند، درباره قیمت 
از فروشندگان سؤال می کنید، درباره بسیاری از برندها و 
مدل ها یک پاسخ مشترک می شنوید: موجود نداریم.یکی 
از مشتری ها در حالی که موبایل مورد نظر خود را روی میز 
برمی گرداند، درد دل کنان می گوید: دو هفته پیش چند مدل 
تلفن همراه را بعد از بررسی در وب سایت ها انتخاب کردم، 
اما برای خرید مردد بودم. تصمیم داشتم به نمایندگی ها 
بروم تا با بررســی از نزدیک بتوانم تصمیم گیری کنم، اما 
به دلیل شیوع کرونا تا بازگشایی مراکز خرید صبر کردم. حاال 
نمایندگی می گوید موجود نداریم، قیمت مغازه ها هم نسبت 
به دو هفته گذشته آنقدر زیاد شده که با بودجه من همخوانی 

ندارد.ممکن است افزایش تقاضایی که به دلیل تعطیلی موقت 
پاساژها و مراکز خرید بدون پاسخ مانده ، در افزایش قیمت ها 
نقش داشته باشــد و با این حال، قیمت ها در بازار موبایل 
آنقدر باال رفته اند که نمی توان همــه تقصیرها را به گردن 
تقاضای مشتریان انداخت. این افزایش قیمت تقریباً در همه 
 رده های تلفن همراه نسبت به ابتدای سال و همچنین سال

 گذشته دیده می شود.

سوءاستفاده از ناآگاهی مشتریان
تعداد اندکی از فروشنده ها تالش می کنند در این آشفته 
بازار موبایل از ناآگاهی فروشندگان سوءاستفاده کنند. بعد 
از مدتی گشــت و گذار و قیمت گرفتن از چندین مغازه، 
فروشــنده ای را پیدا کردیم که قیمت هایش بین ۳۰۰ تا 
۷۰۰ هزار تومان از میانگین بازار، پایین تر بود. ابتدا تصور 
کردیم این قیمت های پایین، به دلیل رجیستر نبودن گوشی 
باشد، اما فروشنده با نشان دادن جعبه و لیبل ریجستری 
گفت خیالتان راحت باشد اینجا جنس غیرقانونی نداریم. 
ما که تصور می کردیم باألخره یک فروشنده منصف پیدا 
کردیم، دلیل قیمت  مناسب این فروشــنده را پرسیدیم، 
اما شنیدن جوابش  دلســردمان کرد: قیمتی که به شما 
گفتم قیمت گوشی بود. به قیمت فاکتور، ۹ درصد مالیات 

بر ارزش افــزوده و هزینه انتقال مالکیت اضافه می شــود. 
هزینه گلس، فارسی سازی، آپدیت و نصب برنامه ها هم که 
جداست.فروشگاه های عمده فروشی که مشتریان اصلی شان 
مغازه دارها هستند نیز منتظر نمی مانند تا مدل گوشی را 
به طور کامل بگویید و تا کلمه قیمت را می شــنوند جواب 

می دهند: فروش نداریم، نرخ هنوز نیامده.

با کمتر از دو میلیون تومان چه بخریم؟
چند ماه پیش و در زمســتان، می شــد مدل های متنوع 
گوشی های پایین رده و حتی میان رده های انگشت شماری 
را که به تدریج از بازار کنــار می رفتند، با قیمت های کمتر 
از ۲ میلیون تومان خریداری کرد. این در حالی اســت که 
در هفته های اخیر، تنها گزینه هــای زیر ۲ میلیون تومان، 
محدود به برخی مدل های نوکیا می شود که البته چندان 
مورد اســتقبال نیســتند. عالوه بر نوکیا، برخی برندهای 
کمتر شناخته شده مانند گیگاســت، اسمارت و اینونس، 
مدل های زیر ۲ میلیون تومانی در بــازار دارند که البته از 
نظر سخت افزاری و نرم افزاری، تفاوت قابل توجهی حتی با 

مدل های پایین رده برندهای شناخته شده دارند.

سه مقصر افزایش قیمت موبایل
عوامل متعددی در افزایش قیمت موبایل دخیل هستند. 
بخشــی از این افزایش قیمت را می توان ناشی از تقاضایی 
دانست که به دلیل شــیوع کرونا، امکان پاسخ به آن وجود 
نداشت و در بازگشــایی تقریباً ۱۰ روزه بازار موبایل، خود 
را نشان داده است.بخش دیگر را می توان ناشی از افزایش 
حدود ۲۰۰۰ تومانی نرخ ارز نســبت به زمستان دانست 
که بر قیمت این کاالی وارداتی تأثیر گذاشته است. با این 
حال، افزایش قیمــت در بازار موبایــل، از افزایش نرخ ارز 
سبقت گرفته است.عامل دیگر افزایش قیمت را می توان در 
چالش های بازار جهانی موبایل به دنبال شیوع کرونا و کاهش 
عرضه جست وجو کرد. برندهای اصلی این بازار یعنی اپل، 
سامسونگ و هواوی از کاهش توزیع محصوالت خود به بازار 
جهانی خبر داده اند. واردات موبایل به ایران نیز تحت تأثیر 
شیوع کرونا قرار گرفته، به طوری که به گفته حسین غروی 
رام رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت 
و لوازم جانبی، از رکود ۶۰ درصدی بــازار موبایل ایران در 

اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به بهمن ماه خبر داده بود.

قیمت نفت تحت تاثیر نشانه های بهبود مصرف سوخت در 
بزرگترین اقتصادهای جهانی و محدودیت عرضه که افت 
مصرف را جبران خواهد کرد، در معامالت روز پنج شنبه بازار 
جهانی برای دومین روز افزایش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، 
بهای معامالت نفت در بازار نیویــورک پس از این که روز 
چهارشنبه حدود یک پنجم ارزششان افزایش پیدا کردند، 
روز جاری حدود ۱۵ درصد رشد کرده و به ۱۷ دالر در هر 
بشکه رسیدند.گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا کاهش 
غیرمنتظره ذخایر بنزین آمریکا و رشد تقاضا را نشان داد. 
در چین هم تردد در خیابانها به وضعیت عادی برگشته و 
افزایش مصرف سوخت و نرخ فعالیت پاالیشگاهی را تقویت 

خواهد کرد.مدیر شرکت بازرگانی "گروه انرژی مرکوریا" 
اعالم کرده که تولید نفت آمریکا در ماه مه دو میلیون بشکه 
در روز در مقایسه با مارس سقوط می کند و قیمت نفت 
احتماال به کف خود رسیده است. روسیه هم اعالم کرده که 
تولیدش را حدود یک پنجم کاهش خواهد داد و نروژ هم از 
محدودیت تولید نفت خود خبر داده است.با وجود کاهش 
عرضه از سوی تولیدکنندگان و نشانه هایی از بهبود تقاضا، 
همچنان اشباع عرضه عظیمی وجود دارد که پیش از بهبود 
قابل توجه قیمتها باید حذف شود. ناوگانی از ابرنفتکشها که 
حامل ۴۳ میلیون بشکه نفت عربستان سعودی هستند در 
مسیر آمریکا هستند و ورود آنها اشباع عرضه در بزرگترین 

اقتصاد جهان را تشدید خواهد کرد.بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ژوئن حدود ۱۵ درصد 
افزایش یافت و به ۱۷ دالر و ۳۱ سنت در هر بشکه رسید. 

این شاخص روز گذشته ۲۲ درصد جهش یافته بود.
بهای معامالت نفت برنت بــا ۱۰.۵ درصد افزایش، به ۲۴ 
دالر و ۹۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز گذشته 
با ۱۰ درصد افزایش قیمت بسته شده بود.الکساندر نواک، 
وزیر انرژی روسیه به خبرگزاری اینترفکس اظهار کرد که 
شرکتهای روسی تولیدشان را در راســتای توافق اوپک 
پالس ۱۹ درصد نســبت به ســطح تولید فوریه کاهش 
خواهند داد. نروژ که بزرگتریــن تولیدکننده نفت غرب 

اروپاســت، اعالم کرده که تولیدش را در ژوئن ۲۵۰ هزار 
بشکه در روز و در نیمه دوم ســال ۲۰۲۰ به میزان ۱۳۴ 
هزار بشــکه در روز کاهش خواهد داد.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان داد که 
ذخایر نفت این کشــور در هفته گذشــته ۸.۹۹ میلیون 
بشکه افزایش داشت و ذخایر نفت در کاشینگ اوکالهاما 
که هاب تحویل معامالت نفت آمریکا است، ۳.۶۴ میلیون 
بشکه افزایش داشت. پیش بینی شده بود که ذخایر بنزین 
در هفته گذشته ۲.۴۹ میلیون بشکه افزایش پیدا کرده اما 
آمار رسمی نشان داد که این ذخایر ۳.۶۷ میلیون بشکه 

کاهش داشته است.

سه دلیل افزایش قیمت گوشی تلفن همراه

خداحافظی با موبایل های زیر ۲ میلیون تومان

جهش ۱۵ درصدی قیمت نفت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به ۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ، پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید.روز پنج شنبه همچنین اتحادیه صنف سکه 

و طالی تهران از اعالم قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و سکه یک گرمی در معامالت امروز بازار آزاد پایتخت خودداری کرد.قیمت نیم سکه در معامالت امروز بازار تهران، 
۳ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان و ربع سکه ۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان تعیین شد.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۱۵ دالر و ۷۳ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۶۴۰ هزار و ۸۳۹ تومان 

است.
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آسیب های جدی رشد بمب نقدینگی 
علی مروی، کارشناس اقتصادی

نقدینگی بسیار باالیی که امروز در اقتصاد کشور سرگردان است را نمی توان به راحتی و با حرف و صحبت به سمت و سویی که باید سرازیر کرد. بخش تولید یکی از اصلی ترین هدف های انتقال نقدینگی است که متاسفانه به دلیل رکود 
عمیق و در حال حاضر بحران کرونا و خواب کسب و کارها جذابیت خود را برای سرمایه گذاری از دست داده است. بنابراین به راحتی نمی توان سرمایه گذار را که نقدینگی فراوانی دارد قانع کرد تا به سمت تولید برود.الزمه هدایت این رقم 
باال از نقدینگی به سمت تولید اصالح قوانین و آیین نامه ها و همچنین جذاب کردن این بخش است. این نکته هم قابل توجه است که اگر این حجم از نقدینگی به سمت تولید برود اقتصاد ایران دگرگونی بزرگی را تجربه خواهد کرد بنابراین 
ضرورت دارد برای تحقق این اتفاق برنامه ریزی داشت.  اما مشکل و منبع اصلی رشد نقدینگی شبکه بانکی کشور است که با خلق پول و اعتبار نقدینگی زیادی را در کشور ایجاد کرده است. این حجم از نقدینگی آسیب های جدی به اقتصاد 
ایران وارد کرده و بانک مرکزی نیز آگاهانه نمی خواهد با این اتفاق مقابله کند و بنا ندارد برای کنترل این حجم باال از نقدینگی وارد عمل شود. به طور کلی رقابت در شبکه بانکی و بین بانک های خصوصی و دولتی بر اساس نقدینگی است و 
به علت اینکه تولید وجود ندارد نقدینگی می تواند تنها در شبکه بانکی بچرخد و این دقیقا همان اتفاقی است که بانک مرکزی خواهان آن است. چراکه با ورود این نقدینگی به هر بخش از اقتصاد آسیب های جدی متوجه کشور خواهد شد.

استقالل بانک مرکزی از بانک ها را از جمله نقاط قوت طرح اصالح نظام بانکی خواهد بود که باید در نظر گرفته شود. معضالتی مثل وقوع درب های چرخان بین بانک مرکزی و شبکه بانکی و سهامداری مشترک بانک مرکزی و بانک ها و مواردی 
از این دست، بر انجام صحیح وظایف تنظیم گرانه و نظارتی بانک مرکزی سایه انداخته که منجر به خلق پول بی ضابطه و بی فایده بانک ها در سال های اخیر و تشکیل بمب نقدینگی شده است. البته نکته حائز اهمیت آن است که در دهه های 
گذشته، اتفاقات مهمی در حوزه قوانین بانکی رخ داده؛ اما قوانین بانکی کشور به تناسب آن، به روز نشده اند. مثال از اواخر دهه ۷۰، بانک های خصوصی متولد و متکثر شده اند؛ اما تنظیم گری آنها در همان فضای قوانین بانکداری دولتی انجام 

شده است؛ ضمن اینکه تحوالت باالی فناورانه در نظام پرداخت و خدمات بانکی نیز لحاظ نشده است.

حســینی گفت: اگرچه صــادرات زعفران طی 
۲ ماه اخیر به ســبب شــیوع کرونا بــه حداقل 
 رســیده، اما قاچــاق زعفــران رونــق گرفته

 است.
علی حســینی عضو شــورای ملی زعفــران با 
اشــاره به اینکه چشم انداز روشــنی پیش روی 
زعفران نیست، اظهار کرد: با توجه به آنکه شیوع 
ویروس کرونــا اقتصاد دنیا را تحــت تاثیر خود 
قرار داده اســت، پیش بینی می شــود انتظارات 
 قبلی به دلیل روند کند رشــد اقتصادی محقق

 نشود.
او از رکــود نســبی بــازار زعفــران خبــر داد 
و گفت: طبق روال همه ســاله در مــاه رمضان 
به دلیــل نبود تقاضا و کشــش بــازار، فعالیت 
صنــوف کاهــش می یابد.حســینی حداقــل 
قیمت هر کیلو زعفــران را ۶ میلیــون تومان و 
 حداکثــر ۱۰ تــا ۱۱ میلیــون تومــان اعالم

 کرد.
عضو شــورای ملی زعفران ادامــه داد: با توجه 
به آنکه روند رشــد اقتصادی بازار زعفران کند 
است، از این رو باید اســتراتژی تولید زعفران را 
تغییر داد و با برنامه ریزی مناســب روی صنایع 
تبدیلی و فرآوری محصول کار کــرد تا با تولید 

انبوه زعفران در ســال های آتی دچار مشــکل 
نشویم.او درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران 
بیان کرد: با توجه به بســته بودن مرز بازار های 
 هدف، صــادرات زعفــران به کنــدی در حال 

انجام است.
عضو شــورای ملی زعفران در پایان درباره تاثیر 
شیوع ویروس کرونا بر بازار طالی سرخ تصریح 
کرد: اگرچه شــیوع ویروس کرونا در ســقوط 
قیمت زعفــران در این مقطع تاثیری نداشــت، 
اما صادرات طی ۲ ماه اخیر به حداقل خود رسید 
 که یکی از دالیــل آن را می تــوان رونق قاچاق 

زعفران مطرح کرد.

شمار زیادی از پرسنل و کارکنان گوگل حداقل 
تا اول ژوئــن در ســر کار خود حضــور نیافته 
و بــه دورکاری خود ادامه خواهند داد.ســاندار 
پیچــای مدیرعامل شــرکت گوگل با ارســال 
ایمیلی به تمامی پرســنل و کارکنــان تمامی 
شــرکت های زیرمجموعه خود خبــر داده که 
دفاتر و مراکز گوگل با توجه به شــرایط مختلف 
شــیوع ویروس کرونا در شــهرها و کشورهای 
 مختلــف به صــورت منطقــه ای بازگشــایی

 خواهد شد.
دراین ایمیل همچنین اعالم شده است که تمامی 
کارمندانی که شغل، مســئولیت و فعالیت آنها 
نیازمند حضــور فیزیکی در دفاتــر و مراکز این 
شرکت نیست، لزومی ندارد که در سر کار خود 
حضور یابند و همچنان امکان فعالیت شــان به 
صورت دورکاری از منزل تــا حداقل اول ژوئن 

۲۰۲۰ وجود خواهد داشت.
همزمان با شیوع گسترده و همه گیری ویروس 
خطرناک و مرگبار کرونا بســیاری از دولت های 
جهان بــا اعالم وضعیت اضطــراری و قرنطینه، 
به وضع محدودیت های جدی و ســخت گیرانه 
برای تردد شهروندان خود روی آوردند و از طرفی 

دیگر با تعطیلی کارخانه ها مدارس و دانشگاه ها، 
بسیاری از شــرکت های مختلف نیز از کارکنان 
خود درخواست کردند که به صورت دورکاری و با 
استفاده از رایانه های شخصی خود در منزل به کار 
و فعالیت شغلی خود ادامه دهند تا بدین ترتیب 
در قطع زنجیره انتقال انتشار این ویروس نقش 

مهمی را ایفا کنند.
بر اساس گزارش وب سایت سی نت، گوگل یکی 
از نخســتین شــرکت های بزرگ جهان بود که 
از پرسنل خود درخواســت کرد تا با عدم حضور 
خود در ســرکار و ادامه دورکاری از خانه، مانع 
گســترش و انتقال بیشــتر این بیماری کشنده 
شــوند. پیچای در ادامه ایمیل ارسالی خود این 
چنین نوشت: با اینکه ما از نخستین شرکت های 
بودیم که پس از شــیوع ویــروس کرونا امکان 
دورکاری کارمنــدان را فراهم کردیــم، اما در 
خصوص بازگشــت آنها به دفاتر گوگل بســیار 
محتاطانه عمل خواهیم کرد؛ به گونه ای که برای 
تمامی مراکز مختلف خود در شهرها و کشورهای 
متعدد، دستور مشــابهی را صادر نخواهیم کرد 
 و بازگشــت کارکنان با توجه به شرایط، متفاوت 

خواهد بود.

پوریان گفت: قیمت منطقی هر کیلو گوشــت 
در خرده فروشی ها ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است. 
منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام 
کشور با اشاره به اینکه بازار دام زنده در رکود به 
سر می برد، اظهار کرد: با وجود ازدیاد عرضه دام 
ســنگین در واحدهای پرواربندی بزرگ و نبود 
تقاضا، دامداران با مشــکالت متعددی روبه رو 

هستند. 
او افــزود: با افزایــش جمعیت دامــی احتمال 
شیوع بیماری بســیار باالســت، اما تاکنون به 
ســبب عملکرد مناسب ســازمان دامپزشکی 
این امر رخ نداده اســت. پوریان قیمت گوشت 
در بــازار را پیش بینی کرد و گفــت: علی رغم 
واریز حقوق های کارمنــدی و کارگری، یارانه 
معیشــتی و حمایتی، افزایش قیمتــی در بازار 
گوشت به سبب ازدیاد عرضه دام در واحدهای 
 دامداری و توزیع گوشــت تنظیم بازار نخواهیم 

داشت.

رئیــس شــورای تامیــن کننــدگان دام زنده 
ادامه داد: انباشــت دام در واحدهای دامداری 
نشــان می دهد که کمبودی در عرضــه و بازار 
گوشــت نداریم و تنها به ســبب شیوع ویروس 
 کرونا و نبــود تقاضــا بــازار در رکود به ســر 

می برد.
او قیمــت کنونــی هر کیلــو دام ســبک پروار 
شــده با وزن ســبک را ۴۲ هزار تومان و با وزن 
باالی ۵۰ کیلو را ۳۵ هزار تومــان اعالم کرد و 
افزود: با توجه بــه نرخ فعلــی دام زنده، قیمت 
منطقی هر کیلو گوشــت در خرده فروشــی ها 
۸۰ تا ۹۰ هزار تومان اســت. پوریــان در پایان 
قیمت هر کیلو گوســاله زنده را ۲۵ هزار تومان 
اعالم کرد و گفــت: با وجود انباشــت دام  پروار 
شده از ســال گذشــته و افزوده شدن  جمعیت 
دام ســنگین بر این  حجــم، قیمت هــر کیلو 
 گوشت گوســاله نباید از ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان 

باالتر باشد.

رشد سریع و روزافزون حجم 
نقدینگی در اقتصاد کشور، 
به یکی از علل اصلی افزایش 
تورم، از یــک طرف و ضعف 
تولید از طرف دیگر تبدیل 
شــده و تجدیدنظر اساسی در سیاســتگذاری های 
پولی و بانکی را می طلبــد. نقدینگی یا حجم پول در 
گردش در کشور از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال 
۹۲  به  ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۸ 

رسیده است. رشد مستمر نقدینگی یکی از مهم ترین 
معضالت ساختاری اقتصادی کشور به شمار می رود و 
متوجه تمام دولت ها نیز شده است. این در حالی است 
که بررسی رشد نقدینگی در ۲۲ کشور دنیا طبق آمار 
بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ نشان می دهد نرخ باالی 
رشد نقدینگی فقط در کشــورهای غیر توسعه یافته 
وجود دارد و اکثر کشورهای توسعه یافته موفق شدند 

نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنند.
در ســه دهه اخیر تمام دولت های روی کار آمده به 
اشــکال گوناگون موجبات خلق نقدینگی را فراهم 
آورده اند و در همین حال از آن به عنوان مستمسکی 
برای توجیه افزایش نرخ ارز و تورم استفاده کرده اند. 

مالیات تورمی کم و بیش روند طبیعی دولت ها و به 
خصوص در زمان کسری بودجه است. دولت ها از یک 
سو با اســتقراض از بانک ها یا بانک مرکزی پول بی 
پشــتوانه به اقتصاد تزریق کرده اند و از سوی دیگر با 
افزایش نرخ ارز قیمت ها را باال برده اند. در این چرخه 
باطل تقدم و تاخر خاصــی بین دو عامل افزایش نرخ 
ارز و نقدینگی نمی توان قائل شد، زیرا در اصل هر دو 
در جهت تامین هزینه های رو به افزایش دولت ها بکار 
گرفته می شود. اقدامات دولت ها در دو محور افزایش 
نرخ ارز یا تزریق پول بی پشــتوانه، در عمل منجر به 
کاهش ارزش پول ملی و اخذ مالیات تورمی از طبقات 

پایین و متوسط شده است.

به طورکلی فعــاالن اقتصادی معتقدنــد که کنترل 
نقدینگی و هدایت آن در مســیر درست، بستگی به 
سیاستگذاری دولت در حوزه بانکداری دارد. تقریباً، 
می توان گفت در این مورد همه چیز از بانک ها شروع 
می شــود. در حالت عادی، بانک ها اعتبار در اختیار 
بنگاه های متقاضی قرار می دهند؛ لذا با افزایش عرضه 
پول)حجم نقدینگی( در اقتصاد، دسترســی بنگاه ها 
نیز به منابع نقد بهبود می یابد. اما اگر بانک ها نتوانند 
وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی 
به سمت بنگاه ها دچار اختالل می شود و نقدینگی به 
بازارهای مختلف سرازیر شده و آنچه نباید رخ دهد، 

اتفاق می افتد.

ورود  نقدینگی  سرگردان  به بازار  سرمایه تا چه زمانی ادامه دارد؟

جهش   بورس  در  بازار  بی رمق کرونا  زده
بانک مركزی آگاهانه رشد نقدینگی را كنترل نمی كند
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با شروع بحران کرونا و کاهش 
درآمد کسب و کارها و مردم به 
دلیل خانه نشینی و تعطیلی، 
دولت بر آن شد تا تصمیمی را 
برای حمایت از مستاجران که 
به دالیل متاثر از کرونا توانایی جابجایی و افزایش اجاره بها را 
نداشتند، از آنها حمایت کند. در یان طرح قرار بر این شد به 
مدت شش ماه به تمدید اجاره نامه مستاجران اضافه شود و 
موجران با رعایت حال مستاجران اجاره بها را کاهش نداده 
و یا افزایش به حداقل ممکن برسد. متاسفانه طرح مورد نظر 
مورد استقبال موجران قرار نگرفته و آنها بر این باورند که 
این اجراه بها و ودیعه ها به دلیل گذران زندگی بوده و دولت 

باید طرحی هم برای حمایت از موجران تصویب می کرد. 
درحالی وزارت راه از ارائه پیشنهاد تمدید ۶ ماهه قراردادهای 
اجاره مســکن به دولت خبر داده که با توجه به نبود الزام 
قانونی، ناکارآمدی و شکســت برای این طرح پیش بینی 
می شود. سال ۹۰ علی نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی برای 
حمایت از مستأجران طرح تعیین میزان افزایش نرخ اجاره بها 
را رونمایی کرد. بر این اساس اتحادیه امالک بایستی در زمان 
تمدید قراردادهای اجاره ســقف ۷ تا ۹ درصد افزایش نرخ 

اجاره را نسبت به قرارداد سال قبل از آن اعمال می کردند.
این طرح در نهایت هیچ تاثیری در کمک به اجاره نشین ها 
نداشت و موجران بر اساس شــاخص هایی از جمله تورم 

قراردادهای خود را تمدید کردند. با وجود شکست این طرح 
در اولین سال دهه جاری، اما سال ۹۱ مجددا وزیر دولت 
دهم در راستای حمایت از مستأجران نسخه قبلی را این بار با 
افزایش میزان اجاره بها تجویز کرد. رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک  سال ۹۲در این باره گفته بود:  دوسال پیش آقایان 
آمدند و گفتند که میزان افزایش اجاره بها را ۷ تا ۹ درصد 
برای کنترل بازار تعیین کرده ایم، امــا این برنامه تاثیری 
نداشت. سال گذشته نیز اعالم کردند می خواهیم سقف 
۱۰ تا ۱۲ درصدی را برای اجاره بها  تعیین کنیم، جلسه ای با 
مسئوالن برگزار شد و گفتیم اگر می خواهید این کار را انجام 
دهید حداقل رقمی را اعالم کنید که به حقیقت نزدیک باشد 
که در نهایت ما با افزایش ۱۳ تا ۱۵ درصدی موافقت کردیم.

قلی خسروی در پاســخ به این پرسش که آیا این برنامه ها 
تاثیری بر بازار اجاره بها داشــت، گفت: خیــر، اصوال این 
چنین برنامه هایی نمی تواند تاثیرگذار باشد. بازار مسکن 
دستوری نیست، تحکمی نیســت. مالکیت را زیر سئوال 
نبرید. دخالت در مالکیت شــرعا حرام است. طی دو سال 
آقایان دستوراتی دادند و مشاوران امالک هم انجام دادند، 
اما هیچکدام تاثیری در بر نداشــت. ۸ سال پس از اجرای 
دو طرح نافرجام برای حمایت از مســتأجران، وزارت راه و 
شهرسازی )معاون مسکن و ساختمان( طرح تمدید ۶ ماهه 
قراردادهای اجاره بها را برای حمایت از اجاره نشین در دوره 
شیوع کرونا به دولت ارائه کرده است. محمود محمودزاده 
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکالت مربوط به 

شیوع کرونا برای مستاجران در این باره گفته است: در این 
راستا وزارت راه و شهرسازی طرحی را برای تمدید ۶ ماهه 
قراردادهای اجاره به دولت ارائه کرده است. وی یادآور شد: 
پیشنهاد وزارت راه برای تصویب در دولت و الزام آور شدن 

آن در دست بررسی قرار دارد.

طرح وزارت راه با اصل قانونی مالکیت تناقض دارد
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره طرح وزارت راه برای 
حمایت از مستاجران می گوید: به نظر می رسد این رویکرد 
با اصل شرعی و قانونی حق مالکیت در تناقض باشد، وزارت 
راه و شهرســازی باید راهکار چندبُعدی را طراحی کند تا 
با تمدید چندماهه قرارداد، مالک به منافع مالی موردنظر 
دست یابد .وی افزود: قطعاً اجرای سیاست های حمایتی از 
مستأجران ازجمله تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره مسکن 
بسیار مثبت و قابل قبول است، چون طی ۲ماه اخیر با شیوع 
بیماری کرونا و تعطیلی کسب وکارها و مشاغل، بسیاری از 
مردم و مستأجران توان افزایش میزان اجاره و ودیعه مسکن 
را ندارند. وی تصریح کرد: این نگرانی وجود دارد که برخی 
از مالکان و موجران به دلیل شیوع بیماری کرونا و افزایش 
تورم و مشکالت اقتصادی نســبت به افزایش نرخ اجاره 
ماهانه و ودیعه مسکن اقدام کنند، ازاین  رو تمدید ۶ ماهه 
قراردادهای اجاره مسکن می تواند این برنامه را خنثی کند 
.وی تاکید کرد: در این برنامه قطعا منافع مالکان نیز مورد 
توجه قرار گیرد و دولت باید سازوکاری را برای تأمین منافع 
مالی مالکان طراحی کند تا افراد از اجرای دســتورالعمل 

جدید متضرر نشوند.

تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره مسکن به دلیل عدم تأمین منافع مالی مالکان شکست خورد

مستاجران مستاصل
دولت خسارت مالکان را جبران كند

تمدید اجاره باید توافقی صورت گیرد نه اجباری
احمد سرحدی، کارشناس بازار مسکن

در حال حاضر بسیاری از کسب و کار ها فعالیت خود را آغاز نکردند و این موضوع نگرانی هایی را برای اقشار مختلف جامعه به ویژه مستاجران ایجاد کرده است. بسیاری از مالکان به دلیل باال رفتن نرخ تورم قصد در سال 
جدید قصد در باالبردن نرخ اجاره بها دارند، اما در صورت توافق با مالک اگر این قرار داد ها به صورت ۶ ماهه تمدید شود با توجه به شرایط فعلی بسیاری از مشکالت را رفع خواهد کرد. این مساله باید با رعایت حق طرفین 
صورت گیرد به طوریکه قانون می گوید قرارداد اجاره باید ساالنه تنظیم شود و سر موعد مقرر مستاجر یا باید خانه را تخلیه کند یا اجار نامه را تمدید کند. در گذشته قانونی برای تخلیه و تمدید اجاره وجود نداشت و در حال 
حاضر نیز با تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره و برهم زدن این قانون ممکن است مشکالتی ایجاد شود که اگر این موضوع توافقی بین مالک و مستاجر باشد می تواند موثر واقع شود. بهتر است در این زمینه دولت مداخله نکند و 
تنها به مالکان توصیه کند که در صورت امکان اجاره نامه را با توافق تمدید کنند در این صورت اگر مالکی شرایط برایش مهیا بود به توصیه ها عمل می کند و با مستاجر توافق خواهد کرد. در صورت تصویب این پیشنهاد، 

دولت باید تمام خسارت مالکان را جبران کند در غیر این صورت اگر این پیشنهاد به صورت دستوری و بدون جبران خسارت اجرا شود مشکالتی را به همراه خواهد داشت.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

فارغی گفــت: با توجه بــه بهبود رونــد توزیع 
دان و تقاضای نســبی مرغداران بــرای خرید 
 جوجــه، زیــان تولیدکننــدگان مــرغ تقلیل 

یافت.
غالمعلی فارغی رئیــس انجمن تولیدکنندگان 
جوجه یکــروزه از بهبود نســبی بــازار جوجه 
یکروزه خبــر داد و گفــت: با توجه بــه بهبود 
رونــد توزیــع دان، قیمــت هر قطعــه جوجه 
یکــروزه از ۵۰۰ به یــک هــزار و ۲۰۰ تومان 
رســیده اســت که با اصالح قیمت مــرغ، بازار 
جوجه به تعادل می رســد.او افــزود: هم اکنون 
مرغداران به ســبب مازاد تولیــد در واحد های 
مرغــداری از جوجه ریــزی مجــدد اجتنــاب 
 می کنند چرا که قیمت گوشــت مــرغ تغییری

 نداشته است.
فارغی ادامه داد: علی رغم تامین دان و تقاضای 
نســبی مرغداران برای خرید جوجــه یکروزه، 
همچنــان تولیدکنندگان مرغ مــادر یک هزار 

و ۷۰۰ تومان کمتر از قیمت تمام شــده تولید 
محصول خود را عرضه می کنند که با این وجود 
زیان ماهیانه آن ها از ۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ 

میلیارد تومان تقلیل یافته است.
این مقام مســئول تولید ماهیانه جوجه یکروزه 
را ۱۲۰ تا ۱۳۵ میلیون قطعه طیور اعالم کرد و 
گفت: اگرچه بار ها اعالم کرده ایم که تولید جوجه 
یکروزه بر مبنــای ثبت ســفارش باید صورت 
گیرد، اما گوش شــنوایی نیســت و همواره به 
 سبب ترس کمبود مرغ در کشور، تولیدکننده را 

قربانی می کنیم.
رئیــس انجمــن جوجــه یکــروزه در پایــان 
با تاکید بر رفــع موانع صادراتــی تصریح کرد: 
اگر دولت با رفــع موانع صادرات اجــازه ورود 
جوجه یکروزه و مرغ به کشــور عــراق را بدهد، 
این امکان وجــود دارد که کل مــازاد تولید را 
 کــه منجر بــه دردســر شــده اســت، صادر 

کنیم.

تقلیل زیان تولیدکنندگان جوجه یکروزه به ۲۰۰ میلیارد تومان

تمدید دورکاری کارکنان گوگل حداقل تا یک ماه دیگر

قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی ۸۰ هزار تومان

قاچاق زعفران جانی دوباره گرفت

حداکثر قیمت هر کیلو طالی سرخ ۱۱ میلیون تومان
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وزیر صمت مطرح کرد
توجه ویژه به توليد و صادرات محصوالت دانش بنيان

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه افتتاح خط تولید موتور دیزل 355 و 457 
خودرو های تجاری ایدم در تبریز و در گفتگو با خبرنگاران اعالم کرد: امســال در 
راستای اهداف سال جهش تولید، به صورت ویژه برنامه فعال سازی ظرفیت خالی 
واحد های صنعتی و افزایش ظرفیت آنها در دستور کار وزارت صمت است. به گزارش 
شاتا، رضا رحمانی افزود: در سال 99، همچنین برنامه احیا و راه اندازی مجدد دو 
هزار و ۲۰۰ واحد تعطیل و راکد دنبال خواهد شد. وی ادامه داد: فعال سازی معادن 
کوچک نیز در دستور کار قرار دارد و بحث واگذاری ها امثال جدی گرفته می شود. 
رحمانی تصریح کرد: مدیریت واردات و توســعه صادرات امسال به صورت جدی 
پیگیری خواهد شد و در اقتصاد ملی که پیشران آن توسعه صادرات و توجه به بازار 
داخلی است که ظرفیت قابل توجهی را دارد، برنامه های جامعی تهیه شده است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان 
جزو برنامه هاســت؛ مخصوصا در بحث صادرات محصوالت دانش بنیان به رقابت 

پذیری این نوع تولیدات، توجه ویژه خواهد شد.

ستاری: 
دانش بنيان ها اراده كنند هر آنچه می خواهند می سازند

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شــرکت های دانش بنیان تا االن 
قرارداد تولید ۶ واکسن را امضا کرده اند. تا پایان سال جاری 5 واکسن انسانی به مدار 
تولید دارویی کشور افزوده می شود. این برای اولین بار است که بخش خصوصی ایران 
در حوزه تولید واکسن فعال شده است. در حوزه تشخیص کرونا چند کیت داریم، 
کیت تشخیص این دو نوع در یک پروتکل اســتفاده می شود هر دو داخلی سازی 
شده و مورد تایید است. خدمت وزیر بهداشت نامه زده شد و اجازه صادرات کیت ها 
را هم گرفتیم. کیت سرولوژی چند هفته است به تولید انبوه رسیده و در خیلی از 
جاها استفاده می شود. وزارت بهداشت بیش از این تقاضا ندارد. ۱۰۰ هزار کیت در 
هفته و ۲ میلیون تست که می توانند ظرفیت را باال ببرند. ستاری ادامه داد: ما االن 
روزانه یک میلیون تست کرونا داریم که رسیدن به این رقم هنر شرکت های دانش 
بنیان است، این تست ها بر اساس تست خون است، یک نوع دیگر کیت های تست 
سریع است که هنوز به حدی نرسیده که دقت قابل اطمینان داشته باشد، در دنیا 
هم روی آن کار می شود و ما هم در این زمینه فرا خوان داده ایم. در تشخیص کرونا، 
یک شرکت به تولید انبوه کیت سرولوژی رسیده و به زودی دو سه شرکت دیگر به 
شرکت های تولیدکننده کیت های سرولوژی اضافه می شوند، ظرفیت تولید کیت 
پی.سی.ار  یک میلیون در روز است. در زمینه تولید ماسک و مواد ضد عفونی کننده 
هم عمال مشکل خاصی در کشور نیست در حوزه فضای مجازی هم استارتاپ های 
فضای مجازی خود را نشان داده اند و در این دوره 7۰۰ یا ۸۰۰ درصد رشد داشته 
اند. در زمینه تولید دستگاه ام.آر.آی هم شرکت مپنا یک بخش پزشکی راه انداخته 

و از مدت ها پیش در این حوزه کار می کند.

توليد محصوالت های تِك پایان راه نيست
عضو هیات مدیره مجمع تشکل های دانش بنیان بابیان اینکه محصول دانش بنیان 
ارزش افزوده بســیاری دارد و می تواند صرفه جویی ارزی برای کشور داشته باشد، 
گفت: تولید محصوالت های تک در داخل، پایان راه نیست؛ به دلیل عمق فناوری 
به کاررفته و قیمت تمام شده پایین محصوالت دانش بنیان که رقابت در بازارهای 
جهانی را امکان پذیر می سازد، اقدام بعدی پس از تولید صادرات است. محمدرضا 
کمپانی با بیان این مطلب، اظهار کرد: جهش تولید در حوزه دانش بنیان هم زمان 
با رونق تولید از سال 9۸ آغاز شــده است. هنگامی که تحریم ها و محدودیت منابع 
ارزی، حجم واردات را کاهش داده، دولتمردان باید تجربیات سال گذشته و چابکی 
که در ماه های اخیر در اقتصاد ایجادشده را به صورت هدفمند در جهت رشد اقتصاد 
به کارگیرند. این تجربه نشان داد باید دولتمردان ما دیدگاه یک سال گذشته خود و 
همچنین اقداماتی که در یک ماه اخیر انجام داده اند را ادامه بدهند. وی گفت: همه 
اقتصادهای پیشــرفته هم همین رویه را در پیش گرفتند موانع را برطرف کرده و 
رشد اقتصادی را سرعت بخشیدند. جهش بزرگی که در یک ماه گذشته داشتیم، 
مشــخص شــد لزومی ندارد کاال چندین ماه در گمرک بماند، می تواند ظرف ۲4 

ساعت از گمرک ترخیص شود.

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد در نشست خبری هفته شوراها:
دستاورهای حوزه مالی و اقتصادی شهرداری مشهد 

در این دوره بی نظير است
رئیس شــورای اســالمی شــهر مشــهد ضمن تأکید بر این موضوع که 
دستاورهای حوزه مالی و اقتصادی شهرداری مشهد در این دوره بی نظیر 
است، گفت: نکته ای که می تواند برای تمام شهر و شهروندان امیدوارکننده 
باشد پیشــرفتها و توانمندی شــهرداری در حوزه مالی و اقتصادی است 
چنانچه بودجه سال 9۸ شهرداری مشــهد ۱3 هزار و 39۰ میلیارد تومان 
بود که این رقم در تاریخ مدیریت شهری مشهد بی سابقه است. همچنین 
تحقق درآمدهای نقدی بودجه شهرداری در سال 97 به میزان ۱5۶ درصد 
و در سال 9۸، ۱۲۰ درصد رشد داشته که رکوردی بی نظیر در تاریخ فعالیت 

شهرداری های کشور قلمداد می شود.
محمدرضا حیدری در نشست خبری که به مناسبت هفته شوراها به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شــد، عنوان کرد: این اقدام نشان تالش مجدانه و 
پیگیر همه ارکان شهرداری و شورای شهر بوده و بخش اعظم آن با وصول 
مطالبات و تهاتر بدهی های شهرداری محقق شده است. این مهم به مفهوم 
آن است که شهر، پویایی و توانمندی الزم را برای تامین هزینه های خود 
داشته و این در حالی است که امروز یکی از دغدغه ها و چالش های اساسی 

شهرداری های کشور حوزه مالی و درآمد است.
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت درحالی که در انتهای سال گذشته 
بسیاری از شهرداری های کوچک و بزرگ کشور در تامین حقوق نیروهای 
خود معذوریت داشتند شورای شهر مشــهد بنا به درخواست شهروندان 
مصوب کرد برای حمایت از کارگران بخش خدمات شهری از جمله حوزه 
نظافت، فضای سبز، کارگران فصلی و روزمزد و... مبلغ یک میلیون تومان 

پاداش به عنوان کمک هزینه ایام کرونا اهدا شود
حیدری افزود: شاخص دیگری که باید مدنظر قرار گیرد پیشرفت شهرداری 
در موضوع بودجه اقتصادی اســت. افزایش رقم بودجــه اقتصادی به آن 
معناســت که شــهرداری در به پای کار آوردن و به خدمت گرفتن بخش 
خصوصی موفق بوده و توانسته از ظرفیت های تامین منابع مالی در کشور 

استفاده بهینه ببرد.
وی ضمن اشاره به این مطلب که وقتی بخش اقتصادی شهرداری قدرتمند 
باشد امکان ایجاد طرح های حمایتی از کارگران ساختمانی و یا هزینه کردن 
برای شهر و شهروندان در ایام کرونا مهیا می شود، اظهارکرد: تحقق بودجه 
اقتصادی شهرداری مشهد تا پیش از سال 9۶ به سقف 55 درصد رسیده 
بود. این درصد در سال 9۶ به عدد ۸۲، در 97، ۱33 و در سال 9۸ تاکنون 
به 9۰ درصد رسیده و اگر اقدامات و پیگیری ما در دولت و سازمان برنامه و 

بودجه به نتیجه برسد رقم سال 9۸ به ۱۲۰ درصد خواهد رسید.

اخبار

استان ها

شیوع کرونا در کشور ازاواخر سال گذشته سبب شد 
تا بسیاری از فعالیت ها و همکاری ها و عقد قراردادها 
با لغو یا با تاخیر روبرو شوند. یکی از این فعالیت ها 
ایجاد سکوی تجارت الکترونیکی شرکت ملی پست 
بود که از خرداد ماه سال گذشته در دستور کار این 
شرکت قرار گرفت و شرکت پست تصمیم داشت 
تا با همکاری بخش خصوصی به کســب وکارها و 
مشتریان خدمات جدید عرضه کند؛ اما عقد قرارداد 
با کسب وکارها برای آغاز همکاری در این پلتفرم به 
تعویق افتاد. حال عضو هیات مدیره شرکت پست 
اعالم کرد که در روزهای اخیر دوباره جلسات برای 
این همکاری از ســرگرفته شــد و آنها قصد دارند 
تا پایان تابســتان قراردادهای همکاری را منعقد 
و تا پایان امســال نیز فراخوان های جدید منتشر 
کنند. این شــرکت همچنین پــس از ماه رمضان 
همکاری و انعقاد قرارداد با شتاب دهنده ها و حمایت 
از استارت آپ هایی که ایده های مرتبط با پست دارند 
را آغاز می کند.به گزارش پیوست، خرداد ماه سال 
گذشته شرکت ملی پست راه اندازی سکوی تجارت 

الکترونیکــی  به عنوان یک پلتفــرم ارائه خدمات 
جدید پستی به کســب وکارها و مشتریان پستی 
را در دســتور کار خود قرار داد. ۱۰ سرویس اصلی 
پســتی از طریق این پلتفرم ارائه خواهد شد و 9۸ 
ســرویس دیگر نیز زیرمجموعه این سرویس ها به 
شمار می آیند. این شرکت همچنین قصد دارد برای 
ایجاد این پلتفرم با بخش خصوصی همکاری کند 
به همین خاطر سال گذشته ۸ فراخوان در زمینه 
پیام رسان های ســازمانی، سامانه های دانشگاهی، 
نقشــه بومی، مراکز تماس، پورتال فروش، قبول 
یا جمع آوری از مقر مشــتری، فــروش داده های 
کدپستی،درگاه اتصال به کارپوشه ایرانیان را منتشر 
کرد. به گفته عضو هیات مدیره شرکت ملی پست 
قرار بود قراردادهای همکاری با کسب وکارها پیش 
از تعطیالت عید منعقد شــود که مســائلی چون 
انتخابات مجلس یازدهم و ســپس شــیوع کرونا 
در کشــور در این فعالیت تاخیر ایجــاد کرد. حال 
محمدرضا قادری از آغاز دوباره برگزاری جلســات 
با کسب وکارها در روزهای اخیر برای ایجاد سکوی 

تجارت الکترونیکی خبر داد و به پیوســت گفت: 
»ما از اوایل سال گذشــته فراخوان های همکاری 
در ســکوی تجارت الکترونیکی را منتشر کردیم. 
با کســب وکارهایی که اعالم آمادگی کرده بودند، 
جلســه هایی برگزار و مدل های همکاری را با آنها 
ارزیابی کردیم. اما ایــن کار خیلی زمانبر بود چون 
حدود ۸ فراخوان منتشــر کرده بودیــم و به طور 

همزمان کار را پیش می بردیم.«
قادری ادامه داد: »از نظر حقوقی هم باید چارچوب 
همکاری و زیرســاخت هایی را فراهم می کردیم؛ 
اما چــون در این زمینــه تجربه اندکی داشــتیم، 
باید مطالعات بیشــتری روی این مــوارد صورت 
می گرفت. در نهایت مدل های تجاری مشــخص 
شدند. البته شرکت پست هم برای آغاز همکاری با 
کسب وکارهای دیگر نیاز داشت سامانه  نرم افزاری 
خود را به روزرســانی کند که ســال گذشته این 
اقدامات هم صــورت گرفــت.«او همچنین بیان 
کرد: »وقتی قصد داشــتیم از کســب وکارها برای 
انعقاد قرارداد دعوت کنیم، ویروس کرونا در کشور 

شیوع پیدا کرد و این موضوع به سرانجامی نرسید؛ 
اما امسال دوباره جلسات را با کسب وکارها برگزار 
کردیم و در ماه های آتی شرکت ها را به نوبت دعوت 

و قرارداد منعقد می کنیم.«
به گفته قادری برنامه شرکت پســت این است تا 
پایان تابستان فراخوان هایی که سال گذشته منتشر 
کردند را به نتیجــه برســانند. او همچنین تاکید 
کرد: »پــس از تعیین تکلیف فراخوان های ســال 
گذشــته،حدود ۸ فراخوان  جدید دیگر منتشــر 
می کنیــم و دور جدیــد مذاکــره و همــکاری با 
شرکت های جدید را در دســتور کار داریم. قصد 
داریم تا پایان امسال ســرویس های اصلی سکوی 

تجارت الکترونیکی تکمیل شود.«
قادری همچنیــن تاکید کرد کــه وقتی صحبت 
از همــکاری بــا اســتارت آپ ها اســت، یعنــی 
کســب وکارهایی که به بلوغ رســیدند و محصول 
و ساختارشــان باثبــات اســت چون آنهــا قرار 
است شــرکای کاری شــرکت پست شــوند و به 

کسب وکارهای دیگر سرویس عرضه کنند.

شرکت ملی پست فعالیت های خود برای تکمیل سکوی تجارت الکترونیکی را آغاز کرد

در شرایطی که خانواده ها برای 
شکستن زنجیره کرونا تشویق 
به مانــدن در خانه شــده اند، 
بسترها و پلتفرم های اینترنتی 
خرید را برای ما بســیار راحت 
کرده اند. پیش از این خرید اینترنتی یک انتخاب بود؛ اما با 
این شرایط ضرورت شده است؛ ضرورتی که تکرار آن دور 
از ذهن نخواهد بود. هرچند آمارها نشان می دهد از ابتدای 
اسفند و با شیوع ویروس کرونا، خرید آنالین از سایت های 
مجازی کاهش چشــمگیری یافت زیرا مشتریان به دلیل 

بی اعتمادی به شــرایط کار این شــرکت ها و نحوه تهیه، 
بسته بندی و ارسال کاالها از خرید آنالین و غیرحضوری 
خودداری کردند تا جایی که براســاس آخریــن آمار، تا 
پایان هفته سوم فروردین ماه میزان آگهی ها و فعالیت این 
سایت ها بیش از 7۰ درصد کاهش یافت؛ اما با مرور زمان در 
دوران کرونا جز برخی فروشگاه های عرضه کننده کاالهای 
ســوپرمارکتی که فروش خوبی داشتند، سایر سایت ها با 
ریزش شدید مشــتری مواجه بودند و فعالیتشان تقریبا 
تعطیل بود. بنابراین آنچه در این میان موجب روی آوردن 
مردم به بسترهای اینترنتی می شود به اعتقاد کارشناسان، 
فرهنگســازی، آموزش و افزایش اطالعات مردم اســت. 
»کســب و کار« در گفتگو با دو کارشناس، این موضوع را 

بررسی می کند. 

اینترنت ضعيف پاسخگوی افزایش تقاضا برای خرید اینترنتی نيست

 کسب و کارها    در مسیر تحول دیجیتال
                   كسب و كارهای اینترنتی پيروز در نبرد با كرونا

     فراگير شدن خرید اینترنتی با كرونا                                                                          فرصت كرونا برای ظهور پلتفرم های اینترنتی

هشدار کرونا به کسب و کارهای سنتی
یلدا راهدار، نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی

گذر از کسب و کارهای سنتی به سمت کسب و کارهای نوین خواهی، نخواهی اتفاق می افتاد؛ چه با کرونا و چه بدون کرونا. کرونا فقط این هشدار را به مردم داد که بسترهای سنتی پاسخگوی همیشگی آنها نخواهد بود. اگر سال گذشته به صاحبان 
کسب و کار می گفتید که دوران کسب و کارهای سنتی تمام شده و لزوما باید به سمت مدرن شدن کسب و کارهای خود، بسترهای اینترنتی و داشتن سایت های جذاب و کاربرپسند یا یوزر فرندلی )user friendly( و استفاده از فضای مجازی 
مناسب حرکت کنند، خیلی برایشان ملموس و توجیه دار نبود؛ ولی با اتفاقی که افتاد، صاحبان کسب و کارهای سنتی خصوصا در بخش اصناف متوجه شدند که مسیرهای قدیمی بسیار شکننده است و خیلی زود ممکن است با هر اتفاق دیگری 
از این قبیل که تکرار آن خیلی هم دور از ذهن نیست، آسیب ببیند. بنابراین مهم ترین اتفاقی که در مسیر زندگی کسب و کارها در ایران با کرونا افتاد، این بود که صاحبان کسب و کار لزوم استفاده از مسیرهای نوین و مدرن را متوجه شدند؛ اما ما 
مشکالت اساسی در این مسیر داریم. مهم ترین مساله این است که اوال کسب و کارهای اینترنتی را فقط پلتفرم هایی می دانیم که در بسترهای مشخصی تعریف شده اند و براساس این پلتفرم ها، کسب و کارهای اینترنتی شکل می گیرد. این اتفاقی 
که افتاد باعث شد که اصناف به صورت سنتی به این فکر بیفتند که چطور می توانند از بسترهای موجود استفاده کنند حتی اگر پلتفرم نداشته باشند. عموما تامین مایحتاج را مارکت پلیس ها انجام می دادند؛ ولی این اتفاق باعث شد که خیلی از 
صاحبان اصناف به این فکر بیفتند که حتی داشتن یک پیج در اینستاگرام می تواند به آنها کمک کند که ارتباط نزدیک تری با یوزرهایشان داشته باشند، حیطه یوزرهایشان افزایش یابد، ضریب نفوذشان را افزایش می دهد و نگاه جدیدی به آنها 
می دهد؛ ولی از طرف دیگر مشکل این است که ما در بحث اینترنت به شدت ضعیف هستیم؛ یعنی اینترنت اصال جوابگوی این همه فشار نخواهد بود اگر روزانه یوزرهای استفاده کننده از بسترهای اینترنتی افزایش پیدا کند. مشکل بعدی مشکل 
شرکت های کاالرسان است. تعداد این شرکت ها خیلی کم است و اگر هم وجود دارند به خوبی و به موقع خدمات نمی دهند. بحث بعدی قیمت شرکت های کاالرسان است. این موضوع که این قیمت ها، قیمت های منصفانه ای هست یا نیست و 
آیا به نفع مصرف کننده تمام می شود یا نمی شود، محل بحث فراوان است. بحث لجستیک هم بحث مهم بعدی است. حتی اگر شرکت های کاالرسان وجود داشته باشند اینکه لجستیک این کارها را چه کسی می خواهد انجام دهد و خود این بحث 
لجستیک هم جای بحث است. وقت کسب و کارهای اینترنتی می خواستند کاال را به دست یوزر برسانند و حتی  اگر شرکت کاالرسانی نیز این وسط قرار می گرفت دسترسی شرکت کاالرسان به لجستیک مناسب امکان پذیر نبود. در واقع این یک 
زنجیره ارزش است که می بایستی همه حلقه های آن درست عمل کنند و ما نمی توانیم فقط یک حلقه را تقویت کنیم و انتظار داشته باشیم که فرایند آخر درست عملیاتی شود. یعنی سوای بحث فرهنگی و آموزشی که می بایستی وجود داشته 

باشد مهم ترین مساله بسترهای مناسب است که بتواند روی این بستر حرکت مناسبی اتفاق بیفتد. 

توانمندسازی کسب و کارها در مسیر تحول دیجیتال 
عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

نیازهای انسان است که به نوعی به کسب و کارها شکل و رونق می دهد و یا آنها را از رونق می اندازد. بحث کرونا یک پاندمی یا بحران جهانی همه گیر بود و فقط مربوط به یک کشور نبود. طرح فاصله گذاری اجتماعی در کشور با یک سری کسب و 
کارها که عمال فعالیت هایشان دال بر حضور است مثل ورزشگاه ها، سینماها، توریستی و سیاحتی و یک سری بحث های خدماتی که حضور را می طلبد و درآمدش از محل تجمع افراد است، در تضاد بود. به نوعی می توان گفت کرونا و پس از آن 
یک تغییر نگرش و یک تغییر اساسی به کسب و کارها خواهد داد و باید صاحبان کسب و کار خالقانه به دنبال نگرش های جدید باشند. در 5 تا ۶ دهه گذشته چنین موضوعی سابقه نداشته و این نقطه عطفی است و احتماال کسب و کارهای جدیدی 
را شکل بدهد و یک سری از کسب و کارها از مدار خارج شوند. چون به نوعی سبک زندگی را عوض کرد. بنابراین در این سبک زندگی ممکن است نیازهای افراد متفاوت باشد و دیگر نیاز به حضور نباشد و از طریق اینترنت خرید کنند. در این حوزه 
باید زیرساخت های این کار تقویت و آموزش های الزم در این بحث دیده شود؛ چه در حوزه عرضه و چه در حوزه تقاضا؛ قطعا خیلی از کسب و کارها هستند که بستر فروش اینترنتی را ندارند و خیلی از افراد هم هستند که امکان خرید اینترنتی را از 

بعد ابزار، تجهیزات و بحث های آموزشی ندارند. خیلی از خانواده ها ابزار الزم را که فرزندان آنها بتوانند از طریق موبایل در کالس های آنالین شرکت کنند، نداشتند. 
پیش از این تفکر دیجیتالی شدن به طور جدی نشده بود. خریدها بر مبنای کارهای روزمره انجام می شد. گرچه کسب و کارهای جدید به دنبال این بودند که خریدهای اینترنتی راه بیفتد ولی ضرورت نداشت. یعنی فرد می توانست به دو روش 
حضوری و اینترنتی اقدام به خرید کند و قدرت انتخاب داشت؛ ولی افراد در حال حاضر به دلیل محدودیت ماندن در خانه حق انتخاب ندارند و الزام دارند برای اینکه سالمت خود را حفظ کنند، اینترنتی خرید و فاصله اجتماعی را رعایت کنند. با 
توجه به این ضرورت باید این کسب و کارها و بسترها از نظر مخابراتی و اینترنتی آماده شوند و افراد نیز ابزارهای آن را داشته باشند، آموزش های الزم داده شود، عرضه کنندگان بتوانند به این فضا بیایند و کاالهای خود را از این طریق عرضه کنند. 

گرچه فروش اینترنتی پیش از این نیز بود؛ ولی فراگیر نبود. اینها باید احصا شوند و نسبت به تقویت آن اقدام شود و توسعه بیشتری پیدا کنند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رایگان شدن اینترنت دانشجویان؛ وعده ای که محقق نشد
عدم تحقق این وعده ها و ادامه پیدا کردن آموزش مجازی دانشگاه ها و همچنین اعالم برگزاری امتحانات پایان ترم به صورت مجازی و خواسته دانشجویان برای تسریع در عملیاتی شدن 

این اقدام تا جایی پیش رفت که منجر به نامه نگاری وزیر علوم با وزیر ارتباطات شد. وزیر علوم در این نامه خطاب به وزیر ارتباطات گفته است: بررسی های میدانی از دانشگاه ها نشان 
می دهد ابالغیه کاهش تعرفه اینترنت به اپراتور های ارائه دهنده خدمات پهنای باند هنوز جنبه عملیاتی نیافته است. غالمی در این نامه از جهرمی خواسته بود با توجه به محدودیت زمانی 

موجود اقدام الزم در این خصوص صورت گیرد و تفاهمنامه تکمیلی برای هم افزایی در این راستا با وزارت عتف تنظیم شود.

يادداشت

سرمقاله

  حسین محمودی اصل، اقتصاددان
توجه به بورس و هدایت نقدینگی به سمت بورس بایستی 
از سال های گذشته اتفاق می افتاد. هدایت نقدینگی به 
بورس ضمن کاهش تورم و التهاب در بازارهای مختلف 
می تواند محلی باشد برای تامین مالی بخش های مختلف 
تولیدی در کشور. ابزارهای مختلف مالی در بورس به عالوه 
عرضه سهام توسط شــرکت ها می تواند به عنوان یک 
تامین مالی آسان و مقبول مورد توجه باشد؛ اما بحث اصلی 
این است که آنهایی که به عنوان سهامدار وارد بورس می 
شوند به نیت سهامدار ماندن ورود می کنند یا مقطعی در 
جهت کسب سود موقت در این مسیر گام برمی دارند. مهم 
ترین مساله این است که این سهامداران، به سهامداران 
ماندگار تبدیل شــوند. در این حالت ما نگرانی از بحث 
حباب نخواهیم داشــت؛ چراکه ماندگاری باعث خواهد 
شد که میزان آگاهی، آموزش و کسب اطالعات توسط 
سهامداران جدیدالورود افزایش پیدا کند و منطق بر بازار 
حکمفرما شود. در این حالت حباب یا هیجان به حداقل 
خواهد رســید. چنین موضوعی نیاز به فرهنگســازی، 

آموزش توسط ســازمان بورس اوراق بهادار و همچنین 
توسط دولت و رسانه ها خواهد داشت؛ اما در مورد موضوع 
حباب بایستی گفت که در اقتصادی که میزان نقدینگی 
آن افزایش پیدا کرده و میزان افزایش نقدینگی آن سالیانه 
۲۸ درصد است و در اقتصادی که تورم باالیی دارد حباب 
همان تورم است و منشــأ حباب، تورم است. ما در همه 
بازارها تورم را شاهد هستیم. در بازار خودرو مگر قیمت 
ها منطقی است؟ بازار مسکن، طال، سکه، موبایل و همه 
کاالها دارای حباب هستند. سهام نیز مثل سایر کاالها تا 
زمانی که تقاضا برای خرید داشته باشد ممکن است این 
عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت باشد. طبیعی است اگر 
ادامه تقاضا روند کاهشی داشته باشد قیمت ها پایین می 
آید و عرضه و تقاضا این را نشان خواهد داد. ضمن اینکه 
مالک تعیین حباب در بورس یا در هر بازاری روندهای 
گذشته به عالوه به روزرسانی روندهای جدید و مهم تر 
از همه، مقایسه با سایر بازارهاست. پی بر ای )P/E( بازار 
مسکن 3۰ است. فرض کنید در بخش مسکن 3۰ واحد 
سرمایه گذاری کنید، پس از یک سال یک واحد سود می 

کنید. یعنی سود شما یک سی ام مقدار هزینه شما و بهای 
تمام شده سرمایه گذاری شماست. اما چرا به یک سی ام 
راضی هستید و پول خود را در بانک نمی گذارید که یک 
پنجم سود بگیرید؟ دلیل آن تورم و انتظارات تورمی است. 
بنابراین در بازار بورس هم ما شرکت هایی را داریم که پی 
بر ای )P/E( باال و غیرمنطقی دارند و این گونه شرکت ها 
حباب دارند اما خیلی از شرکت ها هستند که حباب ندارند 
و پی بر ای )P/E( مناسبی دارند و پی بر ای )P/E( آنها 
قابل توجه است. معیار دیگر نیز می تواند مقایسه قیمت 
دالری بازار بورس نسبت به سال 9۰-9۱ باشد. همه اینها 
نشان می دهد که کلیت بازار به آن مفهوم حباب ندارد؛ اما 
برخی سهم ها ممکن است حباب داشته باشد و برخی 
سهم ها هنوز به ارزش ذاتی یا ارزش جایگزینی نرسند. 
در حال حاضر در بازاری مثل مسکن با اینکه تقاضایی هم 
در بازار نیست، ما شاهد افزایش قیمت هستیم. در سال 
گذشته 5۰ درصد افزایش قیمت مسکن را داشتیم با این 
حال که میزان تقاضا بسیار نزولی بود. دلیل این اتفاق بحث 
ارزش جایگزینی است. در بورس هم شرکت ها، زمین و 

ملک و ماشین آالت دارند که همه آنها براساس ارزش ذاتی 
یا ارزش جایگزینی بسیاری از شرکت های بزرگ قیمت 
های آنها قابل توجیه است. اما مساله ای که ما داریم سرعت 
رشد قیمت سهام در بورس اســت که این رشد بایستی 
مالیم تر از وضعیت فعلی باشد؛ اما باید این را لحاظ کنیم 
که با توجه به کاهش قیمت نفت، موضوع کرونا و کاهش 
قدرت خرید مردم، کاهش 4۰ هزار میلیاردی درآمدهای 
مالیاتی، به هر حال کسری بودجه دولت بالغ بر ۱5۰ هزار 
میلیارد تومان خواهد بود و این باعث می شود که ما شاهد 
تورم در بخش های مختلف اقتصادی باشیم و دولت برای 
تامین بودجه خود باید راه های مختلفی را از بخش های 
مختلف داشته باشد. شاید کم آسیب ترین آنها تامین مالی 
از طریق بورس اســت. به هر حال شرکت ها را در بورس 
واگذار کند و از طرفی نقدینگی به سمت بورس بیاید و از 
طرف دیگر هم دولت به منابع مالی الزم برسد؛ اما بایستی 
کمک کنیم کــه میزان آگاهی و اطالعات ســهامداران 
باالتر رود، منطقی تر رفتار کنند و روی سهام بنیادی تر 

متمرکز شوند. 

هدایت  سهامداران به سمت رفتار منطقی
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