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هجوم نقدینگی به بازار سکه
زمزمه تعطیلی بازار گواهی سپرده طال ،سکه را به مرز هفت میلیون و 350هزار تومان رساند

سرمقاله

چشم انداز
بازارها

کامران ندری ،اقتصاددان

بازدهــی هــای بســیار
باالیــی کــه در بــازار
بورس اتفــاق افتاد چون
غیرطبیعی بود و با ســایر
بازارها بســیار فاصله داشــت ،به ما می گفت
که احتماال یک جهــش و حرکتــی رو به باال
در ســایر بازارهای موازی هم باید اتفاق بیفتد
چون اصطالحــا بازارها را به ظــروف مرتبطه
مانند می کنند...
متن کامل د ر صفحه4

ترفند برخیکارفرمایان
برای اخذ وام کرونا
صفحه3
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يادداشت

سردرگمی
بازار مسکن

فرصت اقتصاد دیجیتال
برای استارتآپها
حسینپیرمؤذن،عضوهیات رئیسهاتاقایرانورئیساتاقبازرگانیاردبیل
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شاخص بورس به زیر
یکمیلیون برگشت

صفحه 2

سهم آنالین ها
در رشد اقتصاد کرونازده

براســاس اعــام وزارت کار در راســتای پرداخت
تسهیالت حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از
کرونا مبلغ ۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته
شده و پرداخت تسهیالت به بنگاهها از اوایل خرداد ماه
آغاز می شود.پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب
و کارهای آسیب دیده از کرونا از جمله سیاستهای
وزارت کار در راستای حفظ اشتغال بنگاهها و صیانت
از نیروهای کار است و بر این اساس۱۳رسته شغلی که
اسامی آنها به تازگی از سوی کارگروه اقتصادی مقابله
با کرونا بهروزرسانی شده و بیشترین آسیب از شیوع
ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در
قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند ،می توانند
با ثبت نام در سامانه کارا  kara.mcls.gov.irاز
تسهیالتحمایتیکرونا...

ن همراه مردم ناچار
در بازارتلف 

به خرید گوشیهای باالی 2میلیون تومان هستند

سیل تقاضا در بازار موبایل

توجیه گرانی گوشی با کمبود ارز و شرایط ثبت سفارش
صفحه2
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به دنبال افت معامالت ،بازار مسکن به آرامش نسبی
رسیده و به نظر میرسد مشروط به عدم ایجاد شوک
از سوی متغیرهای بیرونی همچون نرخ ارز ،ثبات به
بازار ملک برگردد یا دســت کم روند رشد نرخهای
کذایی متوقف شود .البته در چند روز گذشته بازار
مسکن در حالت ســردرگمی قرار گرفته است.به
گزارش ایسنا ،پس از کاهش معامالت مسکن ناشی
از هجوم سرمایهها به بازار بورس ،روند رشد نرخهای
پیشنهادی مســکن متوقف شــده و کارشناسان
معتقدند در میان مدت ،بازار به آرامش و ثبات می
رسد .به نظر می رسد انتظارات تورمی ،جای خود را
به انتظارات کاهشی در بازار مسکن داده و گروهی از
خریداران منتظر شکستن نرخ هایی هستند که پس
از برداشتن محدودیت های...
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دالر کماکان صعودی است
دالر به دنبال تصویب الیحه حمایتی سه تریلیون دالری از اقتصاد
آمریکا در کنگره صعودی ماند .به گزارش رویترز ،مجلس نمایندگان
آمریکا با اختالف کمی به طرح پیشــنهادی دموکــرات ها برای
اختصاص یک بسته حمایتی سه تریلیون دالر دیگر به کسب و کارها
و بخش های مختلف اقتصاد این کشور به منظور کاستن از تبعات
اقتصادی ویروس کرونا رای مثبت داد کــه این الیحه برای تایید
نهایی باید به تایید سنا و رییس جمهور آمریکا نیز برسد .پیشتر نیز
آمریکا سه تریلیون دالر برای حمایت از بخشهای مختلف اقتصاد
این کشور در نظر گرفته بود .با این حال احتماال این الیحه در سنا
رای نخواهد آورد ،چرا که برخی از مقامات ارشد جمهوری خواه از
جمله استیو اسکالیز آن را بذل و بخشش سوسیالیستی خوانده اند.

بازگشایی تدریجی اقتصادهای جهان تحت تاثیر آسیب های وارده
به زنجیره های تامین ،نیروی کار و تقاضای جهانی قرار گرفته است
و در این بین دو اقتصاد نخست جهان نیز کماکان وضعیت مطلوبی
ندارند .در آمریکا پیش بینی می شود رشد اقتصادی در سه ماهه دوم
سال به رقم بی سابقه منفی  ۳۵درصد و نرخ بیکاری به  ۲۵درصد
برسد .در چین نیز با وجود بهبود نسبی وضعیت تولیدات کارخانه
ها در مقایسه با ماه قبل ،میزان مخارج مصرفی کماکان در سطح
ناامیدکننده ای باقی مانده است .از سوی دیگر نرخ تورم در بسیاری
از کشــورهای جهان با ســرعت زیادی رو به کاهش است که این
کاهش نرخ تورم در کنار پایین بودن میزان مخارج مصرف کننده در
بسیاری از کشورها بدان معنا خواهد بود که بانک های مرکزی ناچار

به انجام اقدامات محرک بیشتری برای تسریع کردن روند بازیابی
اقتصاد کشورها هستند.
شاخص دالر
شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی
را اندازه میگیرد ،در معامالت امروز با افت  ۰.۱۵درصدی نسبت
به روز قبل و در سطح  ۱۰۰.۳۹۸واحد بسته شد .نرخ برابری هر
فرانک سوئیس معادل  ۱.۰۲۹دالر اعالم شد.
ارزهای اروپایی
داده های جدید منتشر شده از منطقه یورو نشان می دهد که

محدودیت عرضه اوپک پالس تشدید میشود
عمان پس از تصمیم اخیر عربستان سعودی و سایر
تولیدکنندگان منطقه خلیج فارس برای افزودن به
کاهش تولیدشــان ،اعالم کرد که سرگرم بررسی
کاهش تولیــد نفت خام به میــزان  ۱۰تا  ۱۵هزار
بشکه در روز دیگر است.
به گزارش ایسنا ،محمد الرومهی ،وزیر نفت عمان
کــه در پیمان کاهــش تولید نفــت اوپک پالس
مشارکت دارد ،به رویترز گفت :احتماال این کاهش
از ژوئن اعمال میشود.
نیجریــه کــه عضــو اوپــک اســت هــم اعالم
کــرده کــه تولید نفــت خــود را بــرای عمل به

پیمــان محدودیــت عرضه اوپک پــاس کاهش
داده است.
تیمپره سیلوا ،وزیر نفت نیجریه گفت :کاهش تولید
نیجریه حدود  ۴۱۷هزار بشــکه در روز اســت که
معادل حدود  ۲۳درصد از تولید این کشور است و
در پایان آوریل این کشور به تعهداتش در خصوص
سهمیه تولید عمل کرد .تحت توافق اوپک پالس،
نیجریه باید سقف تولیدش را در ماههای مه و ژوئن
در  ۱.۴۱میلیون بشکه در روز محدود کند.
عربستان ســعودی ،امارات متحده عربی و کویت
هفته گذشته اعالم کردند که عالوه بر تعهداتی که

بیکاران کرونا منتظر تخصیص اعتبار بیمه بیکاری

با گذشــت دو مــاه از راهاندازی ســامانه بیمه
بیکاری کرونا و ارائه لیســت مشموالن دریافت
بیمه بیکاری از ســوی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعــی تاکنون ،اعتبــاری در این خصوص
اختصاص نیافته و کارگران بیکار منتظر دریافت
مستمری هستند.
با شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر کسب و کارها
در کشــور که موجب تعطیلی برخی بنگاهها و
به تبع آن بیکاری بسیاری از نیروهای کار شد،
دولت اعالم کرد که پنج هزار میلیارد تومان برای
کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده
است و مقرر شد با واریز آن به حساب صندوق،
مقرری بیکارشدگان مشــمول قانون کار ،واریز
شود.
با این مصوبه دولت ،وزارت تعــاون ،کار و رفاه
ا جتماعی در اواخر اســفندماه ســال گذشته
سامانه بیمه بیکاری به نشانی bimebikari.
 mcls.gov.irرا طراحــی کرد تــا کارگرانی
که به دلیل شــیوع ویروس کوویــد  ۱۹بیکار
شدهاند شناسایی و به مدت سه ماه از این بیمه
بهرهمند شوند.
مدیرکل اشتغال و بیمه بیکاری وزارت تعاون،

کار و رفــاه اجتماعــی روز شــنبه در گفت و
گو با ایرنا اظهارداشــت :وزارت تعــاون ،کار و
رفاه اجتماعی تــا پایان فروردین ماه لیســت
 ۵۹۹هــزار و  ۳۳۱نفر از مشــموالن دریافت
بیمه بیکاری را به ســازمان تامیــن اجتماعی
ارسال کرده است.
«مسعود بابایی» گفت :براساس اعالم مسووالن
تامین اجتماعی تا کنــون اعتبار در نظر گرفته
شده برای این منظور پرداخت نشده است.
وی افــزود :منتظر تخصیص اعتبار هســتیم و
به محض اینکه مبلغ به حســاب صندوق بیمه
بیکاری واریز شود ،پرداختها را شروع میکنیم.
براســاس این گزارش ،مبنــای پرداخت بیمه
بیکاری تا پایان فروردین ماه  ۹۹بوده و تمدید
حق بیمه بــه صالحدید کارگــروه متمرکز بر
شرایط کرونایی کشور بستگی دارد.
همچنین مشــاغل پرخطر تا پایان اردیبهشت
بیمه بیکاری دریافت میکنند و مشــاغل کم
خطر که بــه دســتور رییس جمهــوری باید
فعالیت خود را آغاز کنند فعــا تصمیم بر این
اســت که تا پایان فروردین مــاه بیمه بیکاری
دریافت کنند.

برای محدودیت عرضه تحــت پیمان اوپک پالس
دارند ،به منظور حمایت از روند متعادل شدن بازار
نفت مجموعا  ۱.۱۸میلیون بشکه در روز تولیدشان
را کاهش می دهند.
تحت توافق اوپک پالس که  ۲۳کشور در آن حضور
دارند ،تولید نفت به میزان  ۹.۷میلیون بشــکه در
روز طی ماههای مه و ژوئن کاهش داده میشــود
و ســپس محدودیت عرضه تا پایان سال  ۲۰۲۰به
 ۷.۷میلیون بشکه در روز و از ســال  ۲۰۲۱تا سه
ماهه اول سال  ۲۰۲۰به  ۵.۸میلیون بشکه در روز
تسهیل میشود.

کشورهای اروپایی با حادترین بحران اقتصادی یک دهه اخیر
خود مواج شده اند .طبق اعالم مرکز آمار اروپا ،متوسط رشد
اقتصادی  ۱۹کشــور عضو منطقه یورو در سه ماهه نخست
امسال در مقایسه با سه ماهه پایانی سال قبل  ۳.۸درصد و در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۳.۲درصد کمتر شده است.
از سوی دیگر میزان تجارت خارجی کشورهای عضو منطقه
یورو در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت ۱۲.۱
درصدی مواجه شده و به  ۱۵۳.۳میلیارد یورو رسیده است.
در انگلیس نیــز وضعیت چندان بهتر نیســت و بانک مرکزی
انگلیس در گزارشی هشدار داده است رشد اقتصادی این کشور
به کمترین سطح خود از زمان جنگ جانشینی اسپانیا در قرن

ارزهای آسیایی
در معامالت بازارهــای ارزی جهانی ،همچنیــن هر دالر با
 ۰.۱۷درصد افزایش به  ۱۰۷.۰۳۷ین رسید .در برابر همتای
اســترالیایی ،هر دالر آمریــکا بــه ازای  ۱.۵۵۸دالر مبادله
شــد .همچنین نرخ برابری دالر معــادل  ۷.۱۰۲یوان چین
اعالم شد.

شاخص محیط کسب و کار بخش تعاون سه درجه تنزل کرد
نتایج حاصله از پایش محیط کســب و کار بخش
تعاون در زمســتان  ،۹۸نشــان می دهد که رقم
شــاخص ملی این بخش  ۳درصد تنزل داشــته و
بدترین بخش نیز مربوط به صنایع بوده است.
به گزارش اتــاق تعاون ایران ،علــی مطیع جهانی
معاون پشــتیبانی ،برنامه ریــزی و تحقیقات اتاق
تعاون با اشاره به نتایج به دست آمده از پایش محیط
کسب و کار بخش تعاون در زمســتان  ،۹۸اظهار
داشت :بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط
کسبو کار ایران در زمستان  ،۱۳۹۸رقم شاخص
ملی بخش تعاون( ۵.۹۵ ،نمره بدترین ارزیابی ۱۰

شرایط عجیب برخی بانکها برای افتتاح حساب

برخی بانک ها به تازگی برای افتتاح حســاب
مشتریان جدید شرایطی خاص را اعالم و تأکید
کرده اند که این شرایط در راستای قوانین مبارزه
با پولشویی است.
به گزارش تســنیم ،از جمله شــرایط عجیب
بانک ها بــرای افتتاح حســاب این اســت که
مشــتری حتماً باید از اداره پســت نامه بگیرد
و تحویــل بانک دهــد؛ یکــی از افــرادی که
به تازگی برای افتتاح حســاب نــزد یک بانک
دولتی اقدام کرده بــرای دریافت ایــن نامه از
اداره پســت  24هزار تومان نیز هزینه پرداخت
کرده است.
البته کارمند یکی از شعب این بانک به خبرنگار
ما گفت :روال کار به این صورت است که بانک در
زمان افتتاح حساب ،به مشتری می گوید برای
اطمینان از صحت کد پستی ،نامه ای که شامل
شرایط افتتاح حساب اســت را به آدرس پست
کرده و مشتری بعد از دریافت نامه ،باید به بانک
مراجعه کند.
آنطور که ایــن کارمند بانک مــی گوید:هزینه
ارسال نامه از طریق پست 11 ،هزار تومان است
که مشتری باید بپردازد؛ ضمن آنکه برای افتتاح

هجدهم خواهد رسید .در تازهترین دور از معامالت ،پوند با افت
 ۰.۸درصدی نسبت به روز قبل خود و به ازای  ۱.۲۱دالر مبادله
شد .یورو  ۰.۱۴درصد باال رفت و با باقی ماندن در کانال  ۱.۰۸به
 ۱.۰۸۱دالر رسید.

حساب نیز باید  50هزار تومان از سوی مشتری
پرداخت شود.
ولــی برخالف ایــن اظهارات ،برخی از شــعب
همین بانک ،نامه را به مشتری تحویل میدهند
تا شخصاً به اداره پســت ببرند؛ اداره پست هم
تاریخ مشخصی را برای ارسال به مشتری اعالم
می کند.
خبرنگار تســنیم از ایــن بانک دربــاره چرایی
دریافت نامه از پســت باوجود ارائه قبوض آب و
برق محل سکونت مشتریان سوال کرد و به این
پاسخ رسید که اداره مبارزه با پولشویی بخشنامه
ای را به شــعب بانک ابالغ کرده که براساس آن
باید اســتعالم دقیق از کد پستی محل سکونت
افراد در پرونده وجود داشته باشد.
شعب بانکی این روزها به مشتریان جدید برای
افتتاح حساب می گویند باید برای افتتاح حساب،
اصل کارت ملی و شناســنامه و کپی آنها ،قبض
مصرفی متعلق بــه آدرس اعالمــی بانک ،کد
پســتی محل ســکونت ،اصل مدرک شغلی و
کپی آن ،نامه ارسالی اداره پســت ،اصل اجاره
نامه یا قولنامه محل ســکونت و کپی را تحویل
شعبه دهند.

است) محاسبه شده که اندکی بدترشدن وضعیت
(در حد  ۳درصد) نســبت به ارزیابی فصل گذشته
(پاییز  ۱۳۹۸با میانگین  )۵.۷۷را نشان میدهد.
وی گفت :از ابتدای سال  ۹۸روند شاخصها ،بهبود
عمومی فضای کسب و کار را نشان میدادند ،اما در
فصل زمســتان ادامه روند بهبود متوقف و شاخص
فصل زمســتان وضعیت بدتر شدن محیط کسب
و کار را نشان داد؛ لذا پیش بینی میشود با عنایت
به ادامه محدودیتهای اعمال شــده برای برخی
فعالیتها ،این شاخص در بهار  ۹۹نیز همچنان سیر
صعودی داشته باشــد.به گفته این مقام مسئول،

طبق ماده  ۴قانون بهبود فضای کسب و کار ،اتاقها
موظفند به منظور اطالع سیاستگذاران از وضعیت
محیط کسب و کار کشور ،شاخصهای ملی محیط
کســب و کار در ایران را تدوین و به طور ساالنه و
فصلی حســب مورد به تفکیک استانها ،بخشها و
فعالیتهای اقتصادی ،سنجش و اعالم کنند.
مطیع جهانی افزود :بر همین اســاس اجرای طرح
پایش شــاخصهای ملی محیط کســب و کار با
همکاری اتاقهای تعاون ،بازرگانی و اصناف از بهمن
ماه ســال  ۱۳۹۵برای پایش محیط شاخص ملی
محیط کسب و کار پاییز  ۹۵اجرا میشود.

کاهش ۸۰درصدی جابهجایی مسافر در فرودگاههای کشور

معاون برنامهریزی و اقتصادی شــرکت فرودگاهها
و ناوبری هوایی گفت :حدود  ۷۵۳هزار مســافر در
فروردین امسال با پروازهای داخلی جا به جا شدند که
در مقایسه با فروردین پارسال ۸۰درصد کاهش یافته
است .به گزارش شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی
ایران ،حمیدرضا ســیدی از جابه جایی حدود ۷۵۳
هزار مســافر در فرودگاههای تحت مالکیت شرکت
فرودگاهها خبر داد و گفت :نسبت به فروردین سال
گذشته ۸۰درصد کاهش جابه جایی داشتیم.
وی افزود :این در حالی است که فروردین  ،۹۸حدود
سه میلیون و  ۸۰۰هزار مسافر در فرودگاههای تحت
مالکیت شرکت جابه جا شده بود.
معاون برنامه ریزی ،نظارت و امور اقتصادی شرکت
فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران بــا تاکید بر اینکه
کاهش جابه جایی مسافر و انجام پروازها نتیجه شیوع
بیماری کرونا بوده اســت ،همچنین از کاهش ۷۰
درصدی در نشست و برخاست و کاهش  ۷۹درصدی
ارسال و پذیرش بار در فرودگاههای تحت مالکیت این
شرکت خبر داد .وی گفت :فرودگاههای تحت مالکیت
این شــرکت در فروردین  ،۹۹با انجام  ۹۲۴۹فروند
نشست و برخاست توانسته اند حدود ۷۵۳هزار مسافر
را به همراه حدود  ۹میلیون کیلوگرم بار و مرسوالت

پستی جابه جا کنند .سیدی افزود :در فروردین ،۹۹
فرودگاه مهرآباد با  ۳۵۷۳فروند بیشترین نشست و
برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجایی بیش
از  ۳۰۲هزار مسافر پرترافیکترین فرودگاه بوده است
و فرودگاه مشهد با  ۸۵۷فروند نشست و برخاست و
اعزام و پذیرش بیش از  ۹۰هزار و  ۵۰۰مسافر ،دومین
فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه اهواز با ۷۹۵فروند
نشست و برخاست و اعزام و پذیرش حدود  ۶۹هزار
مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد.
وی در خصوص ارسال و پذیرش بار در فرودگاههای
کشور گفت :فرودگاههای امام خمینی (ره) ،مهرآباد و
مشهد به ترتیب رتبههای اول تا سوم را در جابه جایی
بار داشته اند .ســیدی با بیان اینکه سهم پروازهای
داخلــی از کل پروازهای فروردین  ،۹۹نشســت و
برخاست  ۸۸۵۵فروند هواپیماست که طی آن حدود
 ۷۲۹هزار مسافر جابه جا شــده اند ،افزود :فرودگاه
مهرآباد در این بخش در رتبه نخست قرار دارد و پس
از آن فرودگاه مشهد با  ۸۴۸فروند نشست و برخاست
حدود  ۹۰هزار نفر اعزام و پذیرش مسافر در جایگاه
دوم و فرودگاه اهواز با  ۷۹۵فروند نشست و برخاست،
اعزام و پذیرش حدود  ۶۹هزار مسافر در جایگاه سوم
قرار دارد.
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قیمت سکه طرح جدید ۲۷اردیبهشت به ۷میلیون و 350هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید ۲۷اردیبهشت ۱۳۹۹در معامالت بازار آزاد تهران به ۷میلیون و 350هزار تومان رسید.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶میلیون و ۹۵۰هزار
تومان ،نیم سکه  ۳میلیون و  ۷۳۰هزار تومان ،ربع سکه  ۲میلیون و  ۵۰هزار تومان و سکه یک گرمی  ۱میلیون و  ۳۰هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی  ۱۷۴۳دالر و هر
گرم طالی  ۱۸عیار نیز  ۶۹۹هزار و  ۱۳تومان است.

شرط دریافت وام کرونا چیست؟

ترفندبرخیکارفرمایانبرایاخذوامکرونا

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

درشروعمعامالتروزشنبه

شــاخص بورس بــه زیر یک
میلیونبرگشت

پس از چند روز روند منفی بازار ســرمایه ،از
ابتدای معامالت روز شــنبه شــاخص کل با
کاهش  ۳۰هزار واحدی بــه  ۹۸۹هزار واحد
رسید.
از ابتدای معامالت صبح روز شــنبه شــنبه
 ۲۷اردیبهشــت شــاخص کل بورس اوراق
بهادار تهران بار دیگر به زیر یک میلیون واحد
برگشت.
از ابتدای روز شنبه با کاهش حدودا ً  ۳۰هزار
واحدی شاخص کل به  ۹۸۹هزار و  ۷۴۶واحد
رسید و بسیاری از نمادهای تأثیرگذار در بازار
سرمایه روند منفی داشتند.
شــاخص هــم وزن نیــز بــا رشــد ۴۵۰۰
واحــدی بــه  ۳۱۱هــزار و  ۵۲۷واحــد
رسید.
ارزش بــازار از ابتدای روز شــنبه ســه هزار
و  ۷۰۰میلیــارد تومان بــود و تاکنون ۴۷۲
هــزار فقــره معامله انجام شــده اســت که
ارزش آنهــا  ۳۶۵میلیــارد تومــان برآورد
میشود.
اثرگذارتریــن نمادهــای کاهنده شــاخص
روز شــنبه نمــاد وابســته بــه شــرکت
تولیــد فــوالد اســت کــه تأثیــر منفــی
 ۳۲۰۰واحــدی در افت شــاخص داشــته
است.
نماید یک شرکت وابســته به پتروشیمی با
منفی دو هزار واحد و یکی از واحدهای وابسته
به بانک دولتی با بیش از منفی دو هزار واحد
از دیگر نمادهای اثرگذار در افت شــاخص به
حساب می آیند.
رئیسسازمانبورس:

نوسانبازارسهامطبیعیاست

حســن قالیبــاف اصــل دربــاره شــرایط
بــازار بــورس و امکان تــداوم رونــد رو به
رشــد آن گفت :از آنجایی که قیمت ســهام
یک شــرکت تابع عومــل مختلفــی مانند
شــرایط داخلــی شــرکت ،وضعیــت
صنعــت ،اقتصــاد و ...اســت ،افــراد بایــد
پیــش از ورود بــه بــازار ســرمایه و خرید
و فــروش ســهام آموز شهــای الزم
را ببینند.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
با بیــان اینکــه ســرمایه گــذاران باید در
دوره هــای آموزشــی برگزار شــده در بازار
سرمایه و بورس شــرکت کرده و از پندهای
آموزشــی ارائه شــده در صداوســیما برای
خریــد و فــروش ســهام اســتفاده کنند،
افــزود :فایــل هــای آموزشــی بســیاری
در ســایت هــای مختلــف موجــود
اســت کــه مــردم مــی تواننــد از آن
استفاده کنند.
قالیباف با بیان اینکه ســرمایهگذار مسئول
ســود و زیــان در بــازار ســرمایه و بورس
اســت ،اظهار کرد :مردم بایــد آگاهانه وارد
بورس شــده و مطالعه داشته باشــد در غیر
این صورت به مشاوران دارای مجوز ،صندوق
سرمایه گذاری ،شرکتهای سبد گردان و ...
مراجعه کرده و ســرمایه گذاری غیرمستقیم
انجام دهند.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
با بیان اینکــه هیچ فردی نمــی تواند پیش
بینــی دقیقی از رشــد یا ســقوط ســهام
در بازار ســرمایه و بورس داشته باشد ،اضافه
کرد :نوسان ذات بازار اســت و فردی که وارد
آن می شــود باید مســئولیت ضرر و زیان را
بپذیرد.
وی گفت :با وجود این که بازار ســرمایه جزو
بازارهای پیچیده است ،برخی میپندارند فقط
با دریافت کد بورسی ،می توانند به راحتی در
این بازار خرید و فروش کنند.
از آنجایــی کــه افرادی کــه در ایــن بازار
مشــغول هســتند ،زیرک و باهوش هستند
بنابرایــن اگــر فــردی بــدون اطالعــات
دقیــق وارد آن شــود ،دچــار ضــرر و زیان
می شود.
قالیبــاف با بیــان اینکــه مــردم نباید پول
موردنیاز برای نیازهای اساســی مانند خرید
خودرو ،مســکن و کســب و کار را وارد بازار
ســرمایه و بورس کنند ،تصریــح کرد :مردم
میتوانند پولی که در بانــک پس انداز کرده
و به آن نیــاز ندارند و مــازاد بر نیاز اســت
را وارد بازار ســرمایه کنند تا دچار اســترس
و خسران نشوند.

براســاس اعالم وزارت کار در
راســتای پرداخت تسهیالت
حمایتی به کســب و کارهای
آســیب دیده از کرونا مبلغ ۵۰
هزار میلیارد تومان اعتبار درنظر
گرفته شده و پرداخت تسهیالت به بنگاهها از اوایل خرداد ماه
آغاز می شود.پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب و کارهای
آسیب دیده از کرونا از جمله سیاستهای وزارت کار در راستای
حفظ اشــتغال بنگاهها و صیانت از نیروهای کار است و بر
این اساس ۱۳رسته شغلی که اسامی آنها به تازگی از سوی
کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا بهروزرسانی شده و بیشترین
آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست
بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند ،می توانند
با ثبت نام در سامانه کارا  kara.mcls.gov.irاز تسهیالت
حمایتی کرونا بهره مند شوند.فارغ از این  ۱۳رسته شغلی،
وزارت کار یک میلیون کارگاه دارای شــماره و ثبت شده ،با
 ۳میلیون و  ۲۰۰هزار کارگر و نیروی انسانی آسیب دیده از
کرونا را شناسایی و با ارسال پیامک ،مشمول مصوبه دریافت
تسهیالتکرونایی اعالمکرده است.عیسی منصوری -معاون
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار  -در گفتوگو با ایسنا،
مبنای اصلی پرداخت تسهیالت کرونا را وجود شاغل بیمه
شده در بنگاه دانسته و می گوید :نیروی کار در این بنگاهها
نباید اخراج شده یا برای گرفتن بیمه بیکاری به صندوق بیمه
بیکاری معرفی شده باشد ،اگر نیروی کار تعدیل شده و برای
گرفتن بیمه بیکاری مراجعه کرده باشــد مشمول دریافت
تسهیالت نخواهد شد.وی با اشاره به ۱۳گروه شغلی مشمول
دریافت تسهیالت می گوید :کارفرمایانی که به آنها پیامک
ارسال شده در صورت تمایل می توانند در سامانه کارا ثبت نام
کنندولیکارفرمایانیکهمشمولاینرستههابودهوبرایآنها
پیامک ارسال نشده است ،در مراحل بعدی باید منتظر ارسال
پیامک از سوی وزارت کار باشند.معاون اشتغال وزیر کار می
گوید :آنطور که پیش بینی کرده ایم پرداخت تسهیالت به
این دسته واحدها از ابتدای خرداد آغاز می شود که مبلغ آن
برای بنگاههایی که فعال بوده و تعطیل نشده اند ،به ازای هر
نیروی انسانی شاغل بیمه شده  ۱۲میلیون تومان وام و برای
بنگاههایی که به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شده
اند به ازای هر نفر شاغل بیمه شده ۱۶میلیون تومان است.به
گفتهمنصوری،برایبنگاههایبانیرویشاغلکمتراز ۵۰نفر،
 ۷۰درصد از تسهیالت جهت پرداخت دستمزد و  ۳۰درصد
بهعنوان سرمایه در گردش در نظر گرفته شده اما در بنگاههای
بزرگتر ۵۰،درصد تسهیالت به پرداخت دستمزد و ۵۰درصد
بهعنوان سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
شرط دریافت وام کرونا چیست؟
بنگاههایی مشمول دریافت تسهیالت قرار می گیرند که از
سال گذشته تاکنون فعال بوده ،نیروهای کار خود را تعدیل
نکرده و کارگران آنها از بیمه بیکاری استفاده نکرده باشند.
بنگاههایی که کد کارگاهی از سازمان تامین اجتماعی داشته
باشند می توانند این تسهیالت را دریافت کنند .این بنگاهها
به دنبال افت معامالت ،بازار مسکن به آرامش نسبی رسیده
و به نظر میرسد مشــروط به عدم ایجاد شوک از سوی
متغیرهای بیرونی همچون نــرخ ارز ،ثبات به بازار ملک
برگردد یا دست کم روند رشد نرخهای کذایی متوقف شود.
البته در چند روز گذشته بازار مسکن در حالت سردرگمی
قرار گرفته است.به گزارش ایسنا ،پس از کاهش معامالت
مسکن ناشی از هجوم سرمایهها به بازار بورس ،روند رشد
نرخهای پیشنهادی مسکن متوقف شده و کارشناسان
معتقدند در میان مدت ،بازار به آرامش و ثبات می رسد.
به نظر می رسد انتظارات تورمی ،جای خود را به انتظارات
کاهشی در بازار مسکن داده و گروهی از خریداران منتظر
شکستن نرخ هایی هستند که پس از برداشتن محدودیت
های کرونایی ایجاد شده است.به دنبال بازگشایی دفاتر
امالک در ابتدای اردیبهشت که با رونق نسبی معامالت
همراه بود ،روند افزایش نرخ های پیشــنهادی از سوی
برخی مالکان نیز آغاز شد .این اتفاق مسئوالن قضایی را بر
آن داشت تا دستور توقف درج قیمت در آگهیهای فروش
ملک در سایتهای اینترنتی را صادر کنند که به کسادی
معامالت دامن زده است.اما با توجه به شرایط کنونی ،بازه
زمانی پررونق بازار ملک که معموالً سال های گذشته در
رئیس جمهوری با بیان اینکه تمام مساجد میتوانند
با مراعات اصول بهداشــتی نماز عید فطــر را برگزار
کنند ،گفت :در شــهرهای با وضعیت سفید ،با رعایت
پروتکلهای بهداشتی اجتماع روز قدس برگزار شده
اما در شهر تهران راهپیمایی خودرویی به شکل نمادین
با مسئولیت سپاه برگزار میشــود.روحانی در ادامه به
تالش برخی برای ایجاد یاس ،اضطراب و دلهره جامعه
اشاره کرد بطوریکه مردم احســاس میکنند گرفتار
شرایط بسیار سخت بدون راه حل در زندگی شده اند،
اضافه کرد :این شــرایط در مردم آثــار روانی و تبعات
در تصمیمگیری اقتصادی در آینده دارد .مســئوالن
اجتماعی و هم مســئوالن اقتصادی و سیاســی برای
مردم روشن توضیح دهند که دوران سختی نگذشته
و دوران ویروس تمام نشــده و همچنان با یک ویروس
خطرناکی روبرو هستیم اما با این حال شرایط ما از دیروز
بهتر شده است.رئیس جمهوری با تاکید براینکه شرایط
ما نسبت به اوایل بهتر شده اســت ،تصریح کرد :اوایل
اسفند گذشــته را نگاه کنید ببینید چه اضطراب و به
هم ریختگی بود و کسی نمیدانست چگونه باید عمل

پس از تایید اطالعات و استمرار اشتغال آنها از سوی تامین
اجتماعی ،توسط ستاد ملی کرونا برای پرداخت تسهیالت
حمایتی انتخاب و معرفی می شوند ولی اگر ارتباط بیمه ای
با تامین اجتماعی نداشته باشند ،مشمول دریافت تسهیالت
حمایتینمیشوند.
مبلغوامکروناچقدراست؟
در کارگاههایی که مســتقیم از کرونا لطمه دیده و به اجبار
تعطیل شده اند ،مبلغ ۱۶میلیون تومان وام به ازای هر نیروی
انسانی اختصاص می یابد و در واحدهای کسب و کاری که
فعال بوده ،تعطیل نشده و غیر مستقیم از کرونا آسیب دیده
اند ،مبلغ ۱۲میلیون تومان تسهیالت پرداخت می شود.
نرخسودتسهیالتومدتبازپرداخت
نرخ سود تسهیالت  ۱۲درصد بوده و مراحل پرداخت آن به
کارفرمایان از ابتدای خرداد ماه و به تدریج صورت می پذیرد.
دوره بازپرداخت تسهیالت پس از یک دوره تنفس از مهرماه
سال جاری و به مدت دو سال است و وثایقی که برای دریافت
تسهیالت توسط بانکها دریافت می شود ،متفاوت و با ارائه
سفته و معرفی ضامن خواهد بود.
سقف وام کرونا چقدر است و چند ضامن می
خواهد؟
تســهیالت حمایتی کرونا از  ۱۲میلیون تومان تا ۲۰۰
میلیون تومان است که برای دریافت تسهیالت تا سقف
 ۱۲میلیون تومان ،ارائه سفته توسط متقاضی کافی است
اماتسهیالت ۱۲تا ۴۸میلیونتومانیسفتهمتقاضیویک
ضامنمیخواهد.برایتسهیالت ۴۸تا ۱۲۰میلیونتومانی
عالوه بر ســفته فرد متقاضی دو ضامن و برای تسهیالت
 ۱۲۰تا  ۲۰۰میلیون تومانی عالوه بر ســفته سه ضامن
نیاز است .برای دریافت تسهیالت بیش از  ۲۰۰میلیون
تومان هم ،ارائه تضمین از ســوی صندوق ضمانت و ارائه
وثایق متعارف به تشخیص بانک الزامی است.به گزارش
ایسنا ۱۳ ،عنوان شغل و فعالیت اقتصادی در سامانه کارا
به نشــانی  kara.mcls.gov.irبارگذاری شده و همه
صاحبان این مشاغل و زیرمجموعههای آن میتوانند کد
ملی خود را وارد و مراحل ثبت نام برای دریافت تسهیالت را
دنبال کنند.اگر پیامک به متقاضیان نرسیده باشد به منزله

مشمول نبودن آنها نیست و می توانند تقاضای خود را در
سامانه کارا به ثبت برسانند.ثبتنام در سامانه "کارا" از روز
چهارشنبه ۲۴اردیبهشت ماه آغاز شده و اطالعات دریافتی
از دستگاههای اجرایی تا هفته آینده تکمیل میشود .برابر
اعالم وزارت کار ۵۰ ،هزار میلیارد تومان اعتبار از ســوی
بانک مرکزی برای حمایت از بنگاههای آسیب دیده از کرونا
اختصاص یافته و تاکنون بیش از  ۱۸هزار بنگاه در سامانه
کارا ثبت نام کرده اند .با توجه به آنکه محدودیتی در ثبت
نام وجود ندارد آمار ثبت نام کنندگان طی روزهای آینده
قطعابیشترخواهدشد.
ترفند جدید برخی کارفرمایان برای اخذ وام
کرونا از دولت
رئیس مجمع کارگران اســتان تهران خبــر داد ،برخی
کارفرمایان برای بهره مندی از تسهیالت حمایتی کرونا،
کارگران خود را اخراج نکرده و حق بیمه انها را هم پرداخت
کرده اند ،اما به کارگرانشــان حقوق نداده اند.به گزارش
تسنیم،پسازشیوعویروسکرونابخشیازتولیدواشتغال
کشور که بیشتر در حوزه خدمات فعالیت داشتند دچار
مشکل شدند و بخشی دیگر نیز از سوی دولت به االجبار
برای کنترل این بیماری تعطیل و این باعث از بین رفتن
بخشزیادیشغلدرحوزههایمختلفتولیدیوخدمات
شد .مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد
اقتصاد کالن شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخته است.
براساس این گزارش اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع
بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت 1397و1398
را پشت سر گذاشته است .هرچند کاهش تشکیل سرمایه
ثابتدراقتصادایرانسببشدهاستتاظرفیتتولیدبالقوه
اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال  1390و
پیش از آن دشوار باشد؛ ازطرف دیگر ،باال بودن نرخ تورم
برای دو سال پیاپی 1397و 1398و همچنین پیشبینی
تورم باالی  25درصد برای ســال  1399نیز موجب شده
است تا بنگاههای بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از
دست بدهند .با این حال پیشبینی میشد که بدون کرونا،
اقتصاد ایران در سال 1399رشد مثبت غیرنفتی (هرچند
اندک) را ثبت کند.اما از آنجایی که مشخص نیست کرونا
تا چه زمانی در کشور باقی باشد و ادامه روند مسیر اقتصاد
کشور به چه صورت است .تحت نظر سناریوهای مختلف

سردرگمی بازار مسکن
اردیبهشت ماه بود به تعویق افتاده و احتماالً پس از افت
شاخص بورس ،ســرمایه گذاری در بازار مسکن افزایش
خواهد یافت اما جهش قیمتها بعید به نظر میرســد.
کارشناسان ،نهایت رشد قیمت مسکن در سال جاری را
معادل تورم عمومی میدانند.از طرف دیگر رشد بازارهای
موازی نگرانیهایی را در خصوص تورم آتی مســکن در
بین متقاضیان مصرفی مسکن ایجاد کرده و این روزها در
جستوجوی فایلهای مناسب هستند .با این حال برخی
از مالکان به دلیل وضعیت مبهم کنونی ،فروش را به روشن
شدن وضعیت آینده موکول کردهاند.همزمان با بازگشایی
بازار مسکن در ابتدای اردیبهشت ماه نرخهای پیشنهادی
 ۱۵تا ۲۰درصد افزایش پیدا کرده است .واسطههای ملکی
میگویند که افزایش قطعــی قیمت در معامالت حدود
هشت درصد است .برخی فعاالن بازار ،برداشتن قیمت از
آگهیها را در ایجاد آرامش بی تاثیر میدانند .از سوی دیگر
عده ای معتقدند در ماههای آینده بازار مسکن به آرامش
قیمتی میرسد و نرخ ها کاهش پیدا خواهد کرد .گروهی

دیگر نیز میگویند که حتی اگــر قیمتها پایین نیاید
دست کم رشد قیمت متوقف میشود.طبق اعالم اتحادیه
مشاوران امالک ،در  ۲۲روز ابتدای اردیبهشت  ۱۳۹۹بالغ
بر ۴۹هزار ۳۴۶فقره معامله ملک در کل کشور انجام شده
که کاهش  ۱۵درصدی را نســبت به مدت مشابه سال
قبل نشان میدهد .در شهر تهران نیز در  ۲۲روز نخست
اردیبهشت ماه  7917مبایعه نامه به امضا رسید که از افت
 ۳۲درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.
بازار مسکن در نیمه اول سال ،آرام خواهد بود
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه به دلیل هجوم
سرمایه ها به بازار بورس ،قیمت ملک در نیمه اول سال
جاری رشد محسوسی نخواهد داشت گفت :یکی از عوامل
بنیادین تغییر نرخ های پیشنهادی در بازار مسکن ،کاهش
بهرههای بانکی است که به رشد قیمتهای اعالمی از سوی
برخی مالکان منجر شده اما معامالت چندانی در قیمت
های پرت انجام نمیشود.

روحانی:

کرونا تمام نشده ولی شرایط ما از دیروز بهتر است
و مقابله کند و راه حل چیست و اینکه پنهان بودن این
ویروس چقدر است یکی میگفت  ۵روز و دیگری می
گفت  ۱۵روز .نمیدانستیم عالئم ویروس چیست یکی
میگفت سرفه و دیگری می گفت تب باال.وی ادامه داد:
در این مدت مهارت مردم و کادر درمانی ما به مراتب باال
رفته است و به خوبی پرستاران و پزشکان این ویروس
را میشناسند و عالئم این بیماری را میدانند .روزهای
اول نمیدانستند سردرد ،درد عضالت ،از دست رفتن
چشایی و بویایی هم می تواند عالئم ابتال به ویروس کرونا
باشد و فقط به سرفه و تب و تنگی نفس اکتفا شده بود.
روحانی با بیان اینکه شرایط ما بهتر شده و مردم ضمن
احتیاط باید به آینده اطمینان داشته باشند ،تصریح کرد:
اگر در آینده این ویروس جهش داشــته باشد و موجی
در اواخر تابســتان و پاییز داشته باشیم ،بازهم وضع ما
بهتر از امروز ماست و از موج اصلی عبور کردهایم .بدن

بعضیها مقاومت بیشتری یافته است و خیلی شرایط
ما نسبت به روز اول متفاوت اســت .امروز  ۱۵اسفند و
اول فروردین نیست .امروز در آخر اردیبهشت هستیم
و شرایط بهتر شده است.رئیسجمهور از برگزاری روز
قدس در تهران به شکل خودرویی خبر داد و تاکید کرد:
قرار است مسئولیت این مراسم را سپاه برعهده بگیرد
و از یک مبدا تا انتهایی از طریق خودرو حضور داشــته
باشیم که یک حرکت تبلیغاتی است.روحانی در بخش
پایانی صحبتهای خود در مورد تصمیمات ستاد ملی
مقابله با کرونا در مورد برگزاری روز قدس گفت :در ۲۱۸
شهرستانی که در مناطق ســفید قرار دارند ،میتوان
نمازجمعه برگزار کرد ،در آنها نیز میتوان روز قدس را با
مراعات همه چارچوبها و پروتکلهای بهداشتی برگزار
کرد .البته مراسم روز قدس ،نه به عنوان راهپیمایی بلکه
به شکل اجتماع در مکان نمازجمعه در مناطق سفید

مشخص می شــود به احتمال زیاد تعداد قابل توجهی از
شاغالنبیکارمیشوند.
نتایج بررســیهای مرکــز پژوهشهای مجلس نشــان
میدهد تحت سناریوهای مختلف بین  7.5تا 11درصد از
ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد
یافت .همچنین بین  2میلیون و  870هــزار تا  6میلیون
و  431هزار نفر از شــاغالن فعلی ،متأثر از شــیوع ویروس
شغل خود را از دســت خواهند داد .بخش قابل توجهی از
افرادی که بیکار می شوند جز مشاغل غیر رسمی هستند
و با توجه به اینکه از حمایت های دولت بی بهره هســتند
احتمال فقیرتر شدن آنها بیشتر از سایر مشاغل است .اما
نکته مهم اینجاست که شرایط اقتصادی به گونه ای برای
فعاالن اقتصاد دشوار شده اســت که مشکالت تنها برای
کارگران غیر رسمی نیست و به کارگران رسمی هم سرایت
کرده است.

کارفرمایان حق بیمه را واریز می کنند اما حقوق
نمیدهند
محمدرضا تاجیک ،رئیس مجمع کارگران اســتان تهران
در گفتوگو با تسنیم ،با اشــاره به روند رو به رشد کارگران
آســیب دیده از کرونــا و گرایش کارگران بیکار شــده به
مشاغل دستفروشــی و کاذب گفت :در حال حاضر شاهد
هســتیم بخش زیادی از کارگرانی که در بحث کرونا بیکار
شــدند ،به ســمت دستفروشــی محصوالت کرونا مانند
ماسک ،شیلد،مواد ضدعفونی کننده رفته اند .این موضوع
نشــان می دهد ،وضعیت معیشــتی کارگران به گونه ای
اســت که حتی نمی توانند یک روز بیکار باشند ،بسیاری
از کارگران بــرای پرداخت اجاره بها و تأمین نان شــب به
گرفتاری افتاده اند.
تاجیک با تأکید بر اینکه متأســفانه شاهد این هستیم
که بیمه بیکاری به تعداد قابــل توجهی از کارگرانی که
قرارداد موقت یا شــفاهی داشــتند پرداخت نمی شود
گفت :کارگرانی که مشــمول بیمه بیکاری نشــدند به
ســمت دستفروشــی و کارهایــی ماننــد نظافت و
مسافرکشی رفته اند .اما آن دســته از کارگرانی هم که
قرارداد کار دارند ،با توجــه به اینکه وضعیت بنگاه های
تولیدی بســیار خراب اســت ,یا حقوق دریافت نکرده
اند یــا کارفرما به آنها اعالم کرده اســت ،بــرای اینکه
سابقه بیمه شما بی نظم نشــود ،حق بیمه را پرداخت
می کنم اما حقوق را نمی توانیم بدهیم.حداقل30درصد
کارگران در کارگاه هایی که با کروناآسیب دیدند اینگونه
بوده اند .این موضوع مشــکل جدید کارگران اســت.
برخی از کارشناسان تحلیل می کنند کارفرمایان برای
اینکه بتوانند از تســهیالت حمایتی بهره مند شــوند،
کارگر را اخراج نمی کنند و لیست بیمه را پرداخت می
کنند اما خبری از دســتمزد نیســت .این بار هم خالء
قانونی به ضرر کارگران تمام می شــود و این کارگران
هستند که بیشتر از قبل فقیر و فقیر تر می شوند و برخی
از کارفرمایانی که سوء استفاده کرده اند هم حتی بعد از
دریافت تسهیالتنیزحقوقو مزایای قبلیراهمپرداخت
نمیکنند.
قیمتهای پرت ،معلول متغیرهای بیرونی

است
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قیمت های پرت،
معلول متغیرهای دیگری است که اگر به آنها توجه نکنیم
از علت باز می مانیم تصریح کرد :کاهش نرخ سود بانکی،
رکود ناشــی از ویروس کرونا ،افزایش قیمت ارز از جمله
عواملی است که بر بازار مسکن تاثیر می گذارد .در این بین
ممکن است قیمت های کذایی از سوی مالکان اعالم شود
اما آنچه عم ًال توسط فعاالن آگاه و مسلط اتفاق می افتد
خرید و فروش با قیمت های منطقی است.به گزارش ایسنا،
تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی شهر تهران در
فروردین ماه سال  ۱۳۹۹به  ۱۲۰۰واحد مسکونی محدود
شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب
 ۸۷.۸و  ۶۳.۷درصد کاهش نشــان می دهد .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 خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی
شهر تهران ۱۵.۳،میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه
سال قبل  ۳۵.۷درصد افزایش نشان می دهد.
برگزار میشود.وی در مورد برگزاری روز قدس در تهران
هم اظهار داشت :در مورد شــهر تهران دستورالعمل
دیگری مدنظر داریم چون شرایط قرمز است و نمازجمعه
هم نداریم .اما تهران پایتخت اســت و نمیشود کاری
نکرد .قرار است مسئولیت را سپاه برعهده بگیرد و از یک
مبدا تا انتهایی از طریق خودرو حضور داشته باشیم که
یک حرکت تبلیغاتی است.رئیسجمهور اضافه کرد :در
خودرو هم سرود خوانده میشود و هم میتوان پرچم
در دست داشته باشیم .در واقع یک مراسم نمادینی از
طریق خودروها انجام میشود و سپاه مسئولیت آن را
برعهده گرفته است.
نماز عید فطر هفته بعد برگزار می شود
روحانی در مورد برگزاری نماز عید فطر هم تصریح کرد:
در مورد روز عید فطر که هفته بعد خواهد بود ،بنا شد
در سراسر کشور نماز عید فطر باشد اما در مکانهایی
که اجتماع بزرگ مثل مصلیها برگزار میشود ،برای
رعایت مسائل بهداشتی انجام نشود اما مساجد ،محالت
و حسینیهها نماز را با رعایت پروتکلها بخوانند .میتوان
این نماز را هم در خانهها به شکل جمعی یا فردی خواند.

بانک ها
بانک توسعه صادرات 2000
میلیارد ریال تســهیالت برای
صادرات کاالهای محصوالت
کشاورزی اختصاص داد

بانک توسعه صادرات ایران مبلغ دوهزار میلیارد ریال برای
تسهیالت ســرمایه در گردش ویژه صادرات محصوالت
کشاورزی به متقاضیان این بخش از محل سپرده گذاری
ریالی صندوق توسعه ملی اختصاص داد.به گزارش روابط
عمومی بانک توسعه صادرات ،این قرارداد که میان بانک
توسعه صادرات و صندوق توســعه ملی منعقد شده و به
مدت دوسال اعتبار دارد ،در اجرای بسته حمایت از توسعه
صادرات غیرنفتی است.براســاس این گزارش ،اســتفاده
از ســپرده موضوع این قرارداد برای اعطای تسهیالت به
متقاضیان تابع مفاد بســته حمایت از توســعه صادرات
غیرنفتی و شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود که نسبت
 50-50ترکیب با منابع داخلی بانک به صادرات اختصاص
می یابد.سقف اعطای تسهیالت سرمایه در گردش برای
اشخاص حقیقی حداکثر  50میلیارد ریال و برای اشخاص
حقوقی حداکثر  400میلیارد ریال تعیین شــده و بانک
موظف است متناسب با حجم فعالیت متقاضی بهای تمام
شده و حجم قراردادهای صادرات و فروش در سقف تعیین
شده نسبت به اعطای تسهیالت سرمایه در گردش اقدام
کند.بر اساس این قرارداد ،نرخ سود تسهیالت اعطایی به
متقاضیان از محل این سپرده11،درصد خواهد بود.اشخاص
مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیالت ،تمام اشخاص
حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهــای قانونی الزم از
مراجع ذیربط و تمام اشخاص حقوقی خصوصی ،تعاونیهای
ثبت شده و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی
غیردولتی دارای اهلیت را تشکیل می دهند.

بانک مهر ایــران و مدیریت
اکتشافتفاهمنامهامضاکردند

بانک مهر ایران و مدیریت اکتشــاف شرکت ملی نفت ايران
در زمينه صدور ،شــارژ و ارائه خدمات مربوط به نفتکارت
(بنكارت) براي كاركنان ،تفاهمنامه همكاري امضا كردند.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران ،به نقل از شانا ،این
تفاهمنامه به امضای سيدصالح هندي ،مدير اکتشاف شرکت
ضالحسنه
ملينفتايرانومرتضياکبري،مديرعاملبانكقر 
مهر ايران رسيد.هندی در این مراسم گفت :مدیریت اکتشاف
بهعنوان دومين مجموعه بعد از شرکت ملي نفت ايران ،نسبت
به ارائه خدمات مربوط به نفتکارت براي کاركنان از طريق
بانك قرضالحسنه مهر ايران اقدام كرده است.وی تمرکز بر
بهبودوضعمعیشتکارکنانپیمانکاریراازدغدغههاياصلي
شركت ملي نفت ايران برشمرد و اظهار كرد :صنعت نفت در
نحوه استخدا م كاركنان با انواع قراردادها روبهروست ،بنابراين
مديريت شــركت ملي نفت ايران درصدد است به نوعي اين
ديوارها كمرنگتر و نيازهاي همه همكاران در سطح شركت
به صورت يكسان تأمين و در جهت رفع آن گام برداشته شود.

برندگان جشــنواره « زمستان
طالییبا»*720#معرفیشدند

مراسم قرعهکشی جشنواره « زمستان طالیی » *720#
برگزار و اسامی برندگان این دوره از جشنواره اعالم شد.به
گزارش روابطعمومی بانکپاسارگاد ،قرعهکشی جشنواره
« زمستان طالیی  » *720#در تاریخ  22اردیبهشت سال
 1399انجام شد و برندگان خوششانس شمش طال و سه
عدد سکه تمام بهارآزادی معرفی شدند.بر این اساس ،نرگس
رزاقی از زنجان موفق به دریافت جایزه اول جشنواره زمستان
طالئی شد .همچنین مرتضی شــجاعی از کرج ،حسین
عباسپور از مشهد و رضا کمانگر از قروه کردستان بهعنوان
برندگان یک عدد سکه تمام بهار آزادی معرفی شدند.این
جشنواره در فصل بهار نیز ادامه خواهد داشت و مشتریان
فرصت دارند تا با خرید شارژ و بسته اینترنت و پرداخت قبض
از  ،*720#امتیاز کسب کرده و در قرعهکشیهای این فصل
شرکت کنند .به این ترتیب که برای شرکت در قرعهکشی و
افزایش شانس خود کافی است با شمارهگیری کد *720#
 ،با هر  1000تومان خرید شــارژ و بسته و پرداخت قبض،
 1امتیاز کسب کنند .با هر  10امتیاز 1 ،شانس به مجموع
شانسهای مشتریان برای شــرکت در قرعهکشی افزوده
خواهد شد.گفتنی است با شمارهگیری کد *720*720#
ضمن اطالع از جوایز ،میتوانید امتیازات خود را به شانس
تبدیل کنید .همچنین شــماره تلفن 021-89515253
نیز آماده پاسخگویی به سؤاالت و ابهامات هممیهنان است.

نقش روابط عمومی صیانت از
شأنیتواعتبارسازماناست

سعید معادی مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط عمومی
و حوزه مدیریت بانک توســعه تعاون :نقش روابط عمومی
صیانت از شأنیت و اعتبار سازمان است.سعید معادی مشاور
مدیرعامل و مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک
توسعه تعاون صبح امروز در جلسه گرامیداشت روز جهانی
ارتباطات و روابط عمومی کــه با حضور حجت اله مهدیان
رئیسهیاتمدیرهومدیرعاملبانکتوسعهتعاونوسیدباقر
فتاحیعضوهیاتمدیرهاینبانکبهصورتویدئوکنفرانسو
با حضور مدیران استانی ،معاونین استانها و مسئولین روابط
عمومی استانها برگزار شــد اظهار داشت :روابط عمومی
بهعنوان حلقه ارتباطی میان سازمان و ذینفعان ،کارکردهای
مؤثری داشته اســت و تأثیرات زیادی در رشد و پیشرفت
سازمان و اعتالی درجه اعتبار و شأنیت سازمان دارد .معادی
با اشاره به اینکه جایگاه روابط عمومی از بدو خلقت بشر و در
بحث انتقال پیام و نقش ارتباطی پیامبران حائز اهمیت بوده
است افزود :روابط عمومی از ســویی بهعنوان زبان گویای
بانک ،وظیفه اطالعرســانی و انتشــار اطالعات موردنیاز
مخاطبین را بر عهده دارد و از سویی دیگر بهعنوان چشم
بینا و گوش شنوای ســازمان ،وظیفه دریافت بازخوردها،
پیشنهادها و انتقادات مشتریان را به مدیران ارشد سازمان
منعکسمینماید.
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دوقطبی تولید داخل و واردات تجهیزات فناوری

زمزمه تعطیلی بازار گواهی سپرده طال ،سکه را به مرز هفت میلیون و 350هزار تومان رساند

هجوم نقدینگی به بازار سکه
هدایت سرمایهها به بازارهای داللی و غیرشفاف

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

شــنید هها حکایت از آن دارد
که قرار اســت درباره تعطیل
شدن بازار گواهی سپرده سکه
طال در جلسه شــورای عالی
بورس تصمیمگیری شــود.
منابع آگاه بر این باورند که احتمال تعطیلی بازار ســکه
بورسی (گواهی ســپرده طال) نسبتا باالســت .از اواخر
هفته گذشته زمزمههای تعطیلی احتمالی بازار گواهی
سکه طال در بورس به گوش رسید .گفته میشود به دلیل
اختالف قیمتی بین بازار سکه بورسی و سکه در بازار سنتی،
پیشنهادهایی مبنی بر تعطیلی این بازار به شورای عالی
بورس رسیده است .حاال با شایع شدن تعطیلی احتمالی
بازار سپرده طال ،نقدینگی به بازار سکه هجوم آورده و حاال
ســکه در محدوده هفت میلیون و  ۳۰۰هزار تومان قرار
گرفته است .طرفداران تعطیلی بازار سکه بورسی ،ابتدا باید
پاسخدهندتکلیفصندوقهای سرمایهگذاری فعالدراین
حوزه که به صورت قانونی و شفاف در حال سرمایهگذاری
هستندچهمیشود؟اینافرادهمچنینبایدپاسخدهندکه
نقدینگی این بازار پس از تعطیلی به کدام بازار هجوم خواهد
برد؟ در حال حاضر این ســوال را باید از رییس کل بانک
مرکزی پرسید که آیا توقف معامالت گواهی سپرده سکه،
تاثیری بر روند قیمت سکه در بازار نقدی خواهد داشت یا
سایر مولفهها و مشکالت زیربنایی در این بخش باید ترمیم

شود؟ آیا حضور بانک مرکزی در این بازار شفاف به عنوان
بازیگر و ورود به مکانیسم عرضه و تقاضا راهکار بهتری برای
تعادل بخشی به بازار نیست؟
توقف نمادهای معامالتی این بازار به دستور بانک مرکزی،
برخالف سیاســتهای اعالمی همتی رییس کل بانک
مرکزی به وجهه و اعتبار بازار سرمایه خدشه وارد میکند و
نگرانی سرمایه گذاران در مورد توقف دستوری سایر ابزارها
ازجمله سهام ،صندوقهای سرمایه گذاری و  ...را افزایش
میدهد.همچنینبراساسآمارهابالغبر۱۵هزارکدبورسی
فعال در بازار گواهی سپرده کاالیی و نیز هزاران سرمایه
گذار در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری پشتوانه
طال وجود دارند که با توقف بازار گواهی ســپرده کاالیی،
زنجیروار ابزارهای معامالتی مربــوط به آن نیز متوقف و
منحل میشوند .این امر نارضایتی و بی اعتمادی بسیاری از
فعاالن بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.

در این رابطه یک مقام مســئول با اشــاره بــه ضرورت
شفافسازی معامالت ســکه در بورس گفت :این اقدام
میتواند به دلیل وجود شفافیت ،ایجاد امنیت مالی برای
مردم و سرمایهگذاران در بورس موثر واقع شود .ابراهیم
محمدولی در خصوص موارد مطرح شــده در خصوص
احتمال تعطیلی بازار گواهی سپرده سکه طال در بورس
کاال گفت :در حال حاضر ،سرمایه و نقدینگی سنگینی در
اختیار مردم است که باید از طریق دولت مدیریت شود؛ به
نحوی که مردم با اطمینان خاطر بیشتری به بازارها ورود
کنند؛ از این رو نباید این ســرمایهها به بازارهای داللی و
غیرشفاف هدایت شود که بر این اساس ،یکی از بازارهای
مناسب در این حوزه ،بورس کاال است .عضو انجمن صنفی
کارفرمایان صنعت طال و جواهر و نقره استان تهران افزود:
در این میان کاالهای ارزشمند مانند طال و سکه و ارز بهتر
است از طریق بازار شفافی مانند بورس معامله شوند؛ اما

احتماالً شکلگیری بازاری بزرگ و با عمق زیاد برای طال
در بورس ،ممکن است زمانبر باشد.
وی تاکید کرد :بر این اســاس فعاالن بازار ســکه و طال
معتقدند که باید معامالت ســکه در بورس انجام شود تا
به دلیل وجود شــفافیت ،ایجاد امینت مالی برای مردم و
سرمایه گذاران در بورس و نیز حفظ سرمایههای آنها ،کار
به بهترین شکل پیش رود؛ بنابراین به نظر میرسد سوق
دادن معامالت به سمت بورس ،کمک زیادی به شفافیت
بازار نقدی خواهد داشــت .محمدولی ادامــه داد :بانک
مرکزی و بازارسرمایه به صورت هماهنگ در حال تبادل با
یکدیگر هستند و بورس ،اقدامات مربوط به خود را همیشه
با هماهنگی بانک مرکزی در دستور کار قرار میدهد؛ از این
رو به نظر میرسد که بانک مرکزی نیز نگاه مثبتی به انواع
ابزارهای مالی بورس داشته باشد .وی افزود :همچنین بانک
مرکزی در تالش است تا نقدینگی از دست مردم جمعآوری
شده و از طریق ورود به بورس ،آن را به سمت تولید هدایت
کند؛ بنابراین اگر میخواهیم در مقابل تحریمها و تهدیدها
مقاوم باشیم ،باید به سمت تولید و شفافیت حرکت کرده و
با احیای تولید ،زمینه افزایش صادرات و ارزآوری در کشور
افزایشپیدامیکند.محمدولیگفت:بانکمرکزیوبورس
باید به صورت هماهنگ با یکدیگر فعالیت داشته باشند و با
جذابیت مناسب در ابزارهای مالی ،نقدینگیهای جامعه را
به مسیر درست هدایت کنند .وی در پایان تاکید کرد که به
طور حتم باید بازاری شفاف برای کاالهای ارزشمندی مانند
طال و سکه وجود داشته باشد تا مردم در بازاری همچون
آینه با آمارهای شفاف سرمایه گذاری کنند.

تعطیلی بازار گواهی سپرده طال نسخه شفابخش نیست

حسن کاظمزاده ،کارشناس بازار طال و سکه

با توجه به تجربه ای که سالهای گذشته در رابطه با تعطیلی بازار گواهی سپرده سکه وجود دارد باید اشاره کرد که تعطیلی این بازار نه تنها موجب کاهش قیمت ها در بازار سکه نخواهد شد بلکه با موج جدیدی از افزایش قیمت ها روبرو
خواهیم شد .با تعطیلی این بازار موج افزایش قیمت ها به دنبال فعالیت شدید دالالن را شاهد خواهیم بود که متاسفانه تجربه آن در سالهای گذشته وجود دارد .بنابراین این تصمیم به هیچ عنوان نمی تواند نسخه شفابخش و نجات
دهنده بازار طال و سکه باشد .دالالن در انتظار تصویب این تصمیم هستند تا بتوانند فعالیت خود را در بازار افزایش دهند .اقتصاد ایران جوری شکل گرفته است که جهش در بازارهای موازی موجب باال رفتن قیمت ها می شود و هر
بازاری که با افزایش قیمت روبرو می شود بر دیگر بازارها نیز تاثیر می گذارد .بازار خودرو ،مسکن ،ارز ،سهام و ...روند افزایشی بی سابقه ای را در پیش گرفته اند و به همین دلیل در بازار طال و سکه نیز همین جهش را شاهد هستیم.
بنابراین یکی از مهم ترین دالیل بروز این شرایط ،آن است که تمایل به سرمایه گذاری روی دارایی های مختلف همچون ملک ،خودرو ،سهام و نیز طال افزایش یافته و انتظارات تورمی موجود در جامعه تقاضای سرمایه گذاران را
تحت تاثیر قرار داده است .به طوری که قیمت ها در بورس با واقعیت ها و انتظارات تورمی حاکم بر اقتصاد کشور انطباق دارد.

سیل تقاضا در بازار موبایل

طال و سکه نیازمند بازار شفافی همچون بازار سرمایه
یک مقام مسئول با اشــاره به ضرورت شفافسازی
معامالت سکه در بورس گفت :این اقدام میتواند به
دلیل وجود شــفافیت ،ایجاد امنیت مالی برای مردم
و ســرمایهگذاران در بورس موثر واقع شود .ابراهیم
محمدولی ،در خصوص موارد مطرح شده در خصوص
احتمال تعطیلی بازار گواهی سپرده سکه طال در بورس
کاال گفت :در حال حاضر ،سرمایه و نقدینگی سنگینی
در اختیار مردم است که باید از طریق دولت مدیریت
شــود؛ به نحوی که مردم با اطمینان خاطر بیشتری
به بازارها ورود کنند؛ از این رو نباید این سرمایهها به
بازارهای داللی و غیرشــفاف هدایت شود که بر این
اساس ،یکی از بازارهای مناسب در این حوزه ،بورس
کاال است.
عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال و جواهر و
نقره استان تهران افزود :در این میان کاالهای ارزشمند
مانند طال و سکه و ارز بهتر است از طریق بازار شفافی
مانند بورس معامله شــوند؛ اما احتماالً شکلگیری
بازاری بزرگ و با عمق زیاد برای طال در بورس ،ممکن
است زمانبر باشد .وی تاکید کرد :بر این اساس فعاالن
بازار ســکه و طال معتقدند که باید معامالت سکه در
بورس انجام شــود تا به دلیل وجود شفافیت ،ایجاد
امینت مالی برای مردم و سرمایه گذاران در بورس و
نیز حفظ سرمایههای آنها ،کار به بهترین شکل پیش

وزیر کار:

یک میلیون کارگاه ،تسهیالت کرونا میگیرند
وزیر تعــاون،کار و رفاه اجتماعــی گفت :یک
میلیــون کارگاه ثبتشــده بــا ســه میلیون
و  ۲۰۰هــزار کارگــر مشــمول که از شــیوع
کرونــا آســیب دیدنــد تســهیالت دریافت
میکنند.
«محمــد شــریعتمداری» افــزود :بر اســاس
مصوبه ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا و ســتاد
اقتصادی دولــت ،با همکاری بانــک مرکزی و
از محل منابع شــبکه بانکی ۵۰ ،هزار میلیارد
تومان تســهیالت بــه بنگا ههایــی تخصیص
خواهد یافت که در  ۱۳رســتهای که مستقیم
یا غیر مستقیم از شــیوع کرونا آسیب دیده اند
فعال هستند.
وی بیان کرد :بر اساس اطالعات سازمان تامین
اجتماعی ،یــک میلیون کارگاه ثبت شــده ،با
 ۳میلیون و  ۲۰۰هزار کارگر و نیروی انســانی
مشــمول این مصوبه میشــوند و این واحدها
به شــرط قبول تعهــد حفظ نیــروی کار خود
که بر اســاس فهرست بیمه ارســالی به تامین
اجتماعی در ماههای دی و بهمن ســال ۱۳۹۸
محاسبه میشــود ،مشــمول دریافت پیامک

مراجعه بــه ســامانه کارا و ثبت نــام دریافت
وام خواهند شد.
 ۱۶میلیون تومان تســهیالت به ازای هر
نیروی انسانی
وزیر کار در حاشــیه نشســت با رییــس بنیاد
مســتضعفان گفت :به ازای هر نفــر از نیروی
انســانی کارگاههایی که مستقیم از کرونا لطمه
دیده اند مبلغ  ۱۶میلیون تومــان و به ازای هر
کارگر کارگاههایی که غیر مستقیم لطمه خورده
اند ،مبلغ  ۱۲میلیون تومان تســهیالت با نرخ
سود  ۱۲درصد تعلق میگیرد؛ این واحدها باید
بعد از دریافت پیامک به ســامانه کارا مراجعه و
ثبت نام کنند.
وی ادامــه داد :پــس از ثبت نــام ،واحدهای
صنعتی از طرف وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
واحدهای گردشــگری از طــرف وزارت میراث
فرهنگی و گردشــگری و واحدهای فرهنگی از
طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مورد تایید
نهایی قرار میگیرند و پــس از تایید نهایی ،به
بانکهای عامل مراجعه و تســهیالت خود را از
هفته دوم خرداد به بعد دریافت میکنند.

به گفته دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی
رایانهای ،تکنولوژی و تجهیزات هایتک در  ۴۰سال
گذشته همواره تحریم بودند و واردکنندگان در حالی
همواره با دوقطبی تولید داخل و واردات تحت فشار
هستند که هر تجهیزی که با تاخیر وارد شود ،کشور
از کسب درآمد و تکنولوژی مدرن باز میماند .اعضای
کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانهای (نصر)
با انتقاد از روند ثبت سفارش واردات کاالهای فناوری
اطالعات توسط ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات
(رگوالتوری) و وزارت صمت ،خواستار ایجاد بهبود در
این روند شدند ،زیرا معتقد بودند رگوالتوری ناخواسته
به قاچاق کاال ،ورود کاالی بیکیفیت ،مشکل سرمایه
در گردش و عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده
است.
کمیسیون شبکه ســازمان نصر با این استدالل که
آییننامه فعلــی تایید نمونه تجهیــزات آیتی ۱۳
سال پیش تصویب شده و اکنون کاستیهایی دارد،
درخواست تصویب آییننامه دیگری دارد با این هدف
که مشکالت فعلی حل و تسهیلگری انجام شود ،از
نظراقتصادیبهنفعکشورباشد،کاالیباکیفیتعرضه
شود ،قاچاق را کم کند و شفافیت داشته باشد .بهتازگی
نیز ســازمان نظام صنفی رایانهای کشــور (نصر) در
نامهای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،
خواستار ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه تجهیزات
حوزه فناوری اطالعات در  ۱۳سال گذشته شد.
در این راستا احســان زرینبخش  -دبیر کمیسیون
شــبکه ســازمان نظام صنفی رایانهای با اشــاره به
تاثیرگذاری فناوری اطالعات بر انجام بسیاری از امور و
فعالیتها در دوران کرونا بیان کرد :بحران کرونا باعث
شد بخش عمدهای از فعالیتها در کشور نزدیک به دو
ماه متوقف شود و اهمیت فناوری اطالعات با استفاده
مردم و ســازمانها از دورکاری ،برگزاری جلسات و
وبینارها ،آموزش مجازی دانشآموزان و دانشجویان،
خریدهای اینترنتی ،ایجاد سرگرمی با نمایش فیلم
و ســریالها و نقل و انتقالهای مالی بیش از پیش
مشخصشد.
وی با بیان اینکه درحال حاضر نزدیک به سه ماه طول
میکشد تا تجهیزات  ICTوارد زیرساختها شود،
افزود :صرف نظر از خواب سرمایه ،تحریمها ،جهش
نرخ ارز و بســیاری مســائل دیگر ،هرچه این روند با
تاخیر بیشتری همراه باشد ،مردم با زمان طوالنیتری

از این خدمات بهرهمند میشــوند .در وضعیتی که
هنوز هم به مــردم اعالم میشــود در خانه بمانید و
کارهایتان را از طریــق دورکاری انجام دهید ،تنها با
توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات میتوان این
کارها را انجام داد.
دبیر کمسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانهای با
بیان اینکه مصوبه تایید نمونه تجهیزات  ICTوارد
۱۳امین سال خود میشود ،گفت :کمیسیون شبکه
سازمان نصر از سال  ۹۴در حال پیگیری این موضوع
است تا تغییراتی در جهت بهبود فضای کسبوکار در
این مصوبه ایجاد شود .برخی از آزمایشگاهها مدام اعالم
میکنندتامینکنندگانتجهیزاتبرایسودخودشان
میخواهند آییننامه تایید نمونــه را تغییر دهند و
تجهیزاتی را که کارایی الزم ندارد ،وارد کنند ،در حالی
که این آزمایشگاهها ،گزارش آزمون را با جزئیات به
بهرهبردار نمیدهند و منتشر نمیکنند که این موضوع
خالف رویه استاندارد است.
زرینبخش در ادامه توضیح داد :هنگام انجام ارزیابی
تجهیــزات ،مســتنداتی مانند ضبط فیلم و ســایر
موارد وجود دارد که شــرکتهای واردکننده تقاضا
دارند که آزمایشــگاهها این فیلم log ،های ارزیابی
و شکســت زمان و هزینه آزمایشهــا را ارائه دهند.
تاکنون آزمایشــگاهها میگفتند این اطالعات جزو
داراییهای ماســت و بهبهانه اصول محرمانگی این
اطالعات را ارائه نمیکنند .پرسشی که مطرح میشود
ایناستمگرمیشوداستانداردمحرمانهباشدوچگونه
تامینکنندگان باید مواردی را که محرمانه اســت و
اطالعی از آن ندارند را رعایت کنند؟ اکنون این شائبه
پیش آمده که ارائه این اطالعات منافع چه کسانی را
به خطر انداخته و چرا آزمایشــگاهها این اطالعات را
نمیدهند؟
وی ادامه داد :از طرفی تجهیزات امنیتی وارداتی که
از مراجع بینالمللی در حوزه استاندارد موفق به اخذ
تاییدیه شدهاند ،در داخل کشور و از نظر آزمایشگاههای
مذکور موفق به اخذ تاییدیه نمیشــوند و این سوال
مطرح میشود که آیا استانداردهای بین المللی ،در
داخل کشور مورد قبول برخی از آزمایشگاهها نیست؟
آیا استاندارد با تفسیر به رای افراد قابل تغییر است؟
جواب این پرسشها چه بر اســاس عدم آگاهی و یا
تعمد باشد ،باید پیگیری شده و در نهایت برای همه
ذینفعان شفاف شود.

در بازار تلفنهمراه مردم ناچار به خرید گوشی های باالی 2میلیون تومان هستند

معامالت باید به بورس کاال منتقل شود

رود؛ بنابراین به نظر میرسد سوق دادن معامالت به
سمت بورس ،کمک زیادی به شــفافیت بازار نقدی
خواهد داشت.
محمدولی ادامه داد :بانک مرکزی و بازارســرمایه به
صورت هماهنگ در حال تبادل با یکدیگر هستند و
بورس ،اقدامات مربوط به خود را همیشه با هماهنگی
بانک مرکزی در دستور کار قرار میدهد؛ از این رو به
نظر میرسد که بانک مرکزی نیز نگاه مثبتی به انواع
ابزارهای مالی بورس داشته باشد .وی افزود :همچنین
بانک مرکزی در تالش است تا نقدینگی از دست مردم
جمعآوری شده و از طریق ورود به بورس ،آن را به سمت
تولید هدایت کند؛ بنابراین اگر میخواهیم در مقابل
تحریمها و تهدیدها مقاوم باشیم ،باید به سمت تولید و
شفافیت حرکت کرده و با احیای تولید ،زمینه افزایش
صادرات و ارزآوری در کشور افزایش پیدا میکند.
محمدولی گفت :بانک مرکزی و بورس باید به صورت
هماهنگ با یکدیگر فعالیت داشته باشند و با جذابیت
مناسب در ابزارهای مالی ،نقدینگیهای جامعه را به
مسیر درســت هدایت کنند .وی در پایان تاکید کرد
که به طور حتم باید بازاری شــفاف بــرای کاالهای
ارزشمندی مانند طال و ســکه وجود داشته باشد تا
مردم در بازاری همچــون آینه با آمارهای شــفاف
سرمایه گذاری کنند.
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گشــتی در بــازار موبایل
تهران ،نشــان میدهد که
در کمتریــن حالت ،قیمت
یک گوشی با سیستم عامل
اندرویــد ،بــه دو میلیون و
 ۵۰۰هزار تومان میرســد .به دالیل بسیاری گوشی

های موجود در بازار افزایش قیمت زیادی دارند و اگر
سری به بازارهای موبایل بزنید متوجه می شوید که
برای خرید باید حداقل  2میلیون تومان پول داشته
باشــید .تقاضا پس از تعطیلی های ناشــی از بحران
کرونا افزاش دارد و این در حالی اســت که خریداران
محکوم به خرید گوشی هایی باالتر از  2میلیون تومان
در بازار هستند.
با وجود خطر ویروس کرونا و گرانی تلفنهمراه ،بازارها
شــلوغ و مردم در حال خرید هســتند .بررسیهای

میدانی نیز نشــان میدهد که حداقــل قیمت برای
خرید یک گوشــی اندرویدی با حداقل امکانات۲.۵ ،
میلیون تومان است .قیمت یک گوشی میانرده نیز،
از حدود چهار میلیون تومان شــروع میشود .قیمت
گوشیهای آیفون نیز از  ۱۲میلیون تومان به باالست.
بر اســاس آمار انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و
لوازم جانبی ،در سال  ۹۸واردات گوشی موبایل طبق
رویه تجاری  ۹۰درصد رشد داشــته است .این آمار،
نشــان میدهد که میزان عرضه افزایش نیز داشــته

است اما گرانی ،همچنان در این بازار میتازد .اما در
این رابطه رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور
گفت :نسبت به یک ماه گذشته افزایش ثبت سفارش
واردات داشتهایم اما این به معنی برگشتن به سرعت
قبل در واردات نیست ،البته عدم تخصیص ارز نیمایی
هم باعث ایجاد مشکالتی شده است .بنابراین به مردم
توصیه میشود تا حدود یک ماه آینده از خرید تلفن
همراه خودداری کننــد و منتظر بمانند تــا بازار به
ثبات برسد.

قیمت های کاذب مهمان بازار تلفن همراه

فرهاد خالدی ،فعال بازار واردات موبایل

در حال حاضر شرایط به گونه ای است که قیمت های کاذب مهمان بازار تلفن همراه در کشور شده اند .قیمت هایی در هفته های اخیر در بازار موبایل دیده می شوند به دلیل مجموعه ای از شرایط افزایش یافته اند که توصیه این است مردم از
خرید موبایل در شرایط فعلی خودداری کنند .اما به رغم این توصیه ها به دلیل شیوع کرونا بسیاری از دانش آموزان ناچار به خرید گوشی هوشمندی هستند که حداقل امکانات را داشته باشد .بنابراین در بازار تلفن همراه به رغم گرانی های
کاذب خریدار و مشتری وجود دارد.
همچنین بازار مدتها بسته بوده و ناگهانی باز شدن آن و تقاضای کمی بیش از حد مردم نسبت به سالهای گذشته در اردیبهشتماه ،کاری کرده تا فروشندگان کاالها را گرانتر از قیمت واقعی بفروشند .این در حالی است که نه ارزی از سوی
دولت برای وارد کردن تخصیص داده میشود و نه شرایط واردات آسانتر میشود .در شرایط فعلی که سیل عظیمی از تقاضا در بازار پدید آمده ،کاال در سطح عرضه به حداقل رسیده است .قیمت ارز افزایش یافته و تخصیص ارز به واردات
موبایل داده نمیشود احتمال از سرگرفتن قاچاق با سوءاستفاده از رویه مسافری به بهانه عدم تامین کاال توسط واردکنندگان ،تهدیدی جدی است که باید چارهای برای آن اندیشیده شود.
در مجموع عواملی همچون کمبود جهانی کاال بهدلیل کرونا ،باال رفتن نرخ ارز ،بسته شدن مرزها و محدودیتهای ترانزیتی برای واردات کاال و معرفی اپلیکیشن شاد منجر به عدم اطمینان بازار برای تامین محصوالت در آینده شده که در
نهایت تمام این عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده است.
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جزئیات گازسوز کردن تاکسیهای اینترنتی اعالم شد
حمید قاسمی ده چشمه معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به ثبت نام مسافربرهای شخصی و تاکسی های اینترنتی در سامانه طرح گازسوز کردن رایگان
خودروها ،گفت :مسافربرهای شخصی باید از طریق وزارت کشور تائید شوند و سپس ثبت نام خود را در سامانه کامل کنند .وی افزود :تاکسیهای اینترنتی و مسافربرهای بین شهری و
روستایی از طریق فهرستی که وزارت کشور به وزارت نفت ارائه خواهد کرد ،به مرور در نوبت تبدیل قرار خواهند گرفت.

استارتآپ ها

www.kASBOKARNEWS.ir

رئیس صندوق بینالمللی پول :برندگان بزرگ همه گیری کرونا؛ اقتصاد دیجیتال و تجارت اینترنتی هستند

سهم آنالین ها در رشد اقتصاد کرونازده

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

فنــاوری اطالعات و
ارتباطــات ،تجارت
ا لکتر و نیــک ،
اقتصــاد دیجیتال،
خردهفروشی آنالین
و بسیاری مفاهیم مشابه شاید در دو دهه پیش
نامه سیاستگذاران
جایی در فرهنگ عامه و لغت 

ما نداشت؛ ولی از ابتدای اسفند با ورود سوغات
چینی ها به کشور ما و البته به جهان ،این مفاهیم
به بخش مهمــی از فرهنگ و اقتصــاد و حتی
سیاســت تبدیل شــدهاند .امروز در شرایطی
که زمزمه هایی از ســازمان جهانی بهداشت به
گوش می رســد که کرونا حــاال حاالها مهمان
ماســت و به عبارتی صاحبخانه نیز شده است،
تبادل کاال و سرمایه ازطریق کانالهای دیجیتال
و بهرهمندی از ظرفیتهــای فناوری اطالعات،

امری جدانشدنی از زندگی ما محسوب میشود.
این در حالی اســت که آمارها نشــان میدهد
فناوری اطالعات ،تنها بخش اقتصادی کشــور
در سال گذشــته بود که رشــد مثبت را تجربه
کرد و ســایر بخش ها رشــدی منفی را پشت
سر گذاشتند .در پی همهگیری ویروس کرونا و
تعطیلی بسیاری از مراکز فروش ،فروشگاههای
اینترنتی به بســتر مهمی برای توزیع و عرضه
محصــوالت بــدل شــدند .محدودیتهــای

فروش ،بسیاری از خردهفروشــیها را عمال به
تعطیلی کشــاند و تنها شــبکه فروش آنالین
میتوانست این گره را بگشاید .چنین بود که تب
فروش اینترنتی برای صاحبان کسبوکارها باال
گرفت ،برخی از آنها با پیوســتن به پلتفرمهای
آنالین توانستند بخشــی از کمبودهای خود را
جبران کنند و برخی دیگر ســودای راهاندازی
مستقل این پلتفرمها را در سر گذراندند .حوزه
دیگر اکران آنالین فیلم های سینمایی است.

 ۱۰فیلم اکراننشده متقاضی اکران آنالین

مسعود نجفی مدیر روابط عمومی سازمان

سینمایی با ارائه گزارشی از وضعیت اکرانهای آنالین ،گفت :این طرح راه افتاده و استقبال نیز شده است .وقتی با مدیر یکی از پلتفرمهای نمایش آنالین فیلم صحبت میکردم گفت که بیش از  ۱۰فیلم متقاضی این هستند که اکران آنالین داشته باشند .تا به امروز فیلم سینمایی «خروج» نزدیک به
 ۱۵۰هزار بلیط و حدود  ۲.۵میلیارد تومان فروش داشته که نتیجه آن حدود  ۳۷۵هزار بیننده است .وی افزود :دومین فیلمی که به صورت آنالین عرضه شد ،فیلم سینمایی «طال» بود که تاکنون بیش از  ۱۰۰هزار بلیط فروخته و نزدیک به  ۱.۵میلیارد تومان فروش داشته ،این فیلم تا امروز نزدیک به
 ۲۵۰هزار بیننده داشته است که آمار خوبی به شمار میرود .البته با توجه به اینکه این کار تجربه جدیدی برای عوامل فیلمها و مردم بوده است میتوان گفت که استقبال خوبی را شاهد بودیم« .کسب و کار» در گفتگو با دو کارشناس ،فرصت و تهدید پلتفرم های آنالین در عصر کرونا را بررسی می کند.
يادداشت

فرصت اقتصاد دیجیتال برای استارت آپ ها

حسین پیرمؤذن ،عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی اردبیل

کرونا یک مشکل جهانی است .بازار عراق ،آذربایجان و گرجستان به دلیل شیوع کرونا تعطیل است و این نشان دهنده آن است که کرونا روی همه بازارها تاثیر گذاشته است .نگاهی به فهرست صادراتی ،نشانگر این است که در آذربایجان یا کشورهای منطقه که از ایران کاال وارد می کنند حدود  50تا 60
درصد در صادرات افت داشته ایم .این به این معناست که تولید و بهره وری تولید در کشور ما با این مساله پایین آمده است .امیدواریم بعد از ماه رمضان با بازگشایی مرزها و همکاری های منطقه ای بتوانیم مشکل صادرات را حل کنیم .مساله دیگر تجارت الکترونیک است که خود به خود در جامعه جهانی
اتفاق می افتد .در حال حاضر آمازون به عنوان بزرگ ترین سرمایه گذار جهان معرفی می شود و این به معنای اهمیت تجارت جهانی است .وقتی تجارت جهانی اتفاق می افتد کشش و روش زندگی مردم هم خود به خود تغییر خواهد کرد .به تبع زندگی به سمت زندگی پیشرفته دیجیتالی می رود و این
جامعه جهانی است که خود به خود از این تجارت استقبال می کند .ما هم باید بسیاری از تولیدات و فروشگاه هایمان را به صورت دیجیتالی و آنالینی و هم به صورت حضوری داشته باشیم؛ اما این به معنای این نیست که تمام واحدهای تولیدی و توزیع کنندگان از این روش استفاده کنند .در کشورهای
جهان سوم و در حال توسعه ازجمله ایران ،سهم خرده فروشی آنالین با وجود کرونا کمتر از  5درصد است و اگر هم بخواهیم در ایران و کشورهای منطقه به طرف فروشگاه های آنالین و کسب و کارهای اینترنتی برویم زمان می برد؛ اما در دنیا شرکت های بزرگ و قوی که در حال حاضر به عنوان غول
های اقتصادی مطرح اند ،از فرصت های اینترنشنال دیجیتالی استفاده می کنند .مشکلی که بر سر توسعه تجارت الکترونیک وجود دارد ،امکانات زیرساختی و زیربنایی مردم است .امکانات دیجیتالی و زیرساختی و توزیعی شرکت های دیجیتال خیلی قوی نیستند که بتوانند همه جامعه را تحت پوشش
قرار دهند و نیاز به شرکت های قوی و تعاونی های قوی دیجیتالی و راه اندازی اپ های مختلف است و فکر می کنم در ایران زمان زیادی خواهد برد تا این قضیه اتفاق بیفتد؛ ولی در حال حاضر نیز چنین فرصت هایی هست و دنیا به سمت این روش می رود.

سرمقاله

5

انتقال آب
چشمه
گردوک به
نیروگاه زباله
سوز

4.100.000.000

دولتی
اوراق
1400

410.000.000

3100002116008 1399/03/10 1399/02/13
الی
1399/02/27

شهرداری در رد یا قبول هر پیشنهاد مختار است.
سایر جزئیات در دفترچه مناقصه درج گردد.
مکان اخذ اسناد مناقصه امور پیمان و قراردادهای شهرداری نوشهر می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت  12ظهر مورخ  1399/03/11می باشد.
علی امانی
شهردار نوشهر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران:

شبکه توزیع از طریق ظرفیت شرکتهای دانش بنیان اصالح شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار
تهران با اشــاره به لــزوم تغییــر وضعیت
واحدهای صنفی خرد بر ضــرورت اصالح
شــبکه توزیع از طریق ظرفیت شرکتهای
دانش بنیان تاکید کرد.به گــزارش پایگاه
اطالع رسانی استانداری تهران ،جلسه تنظیم
بازار اســتان تهران به ریاســت حشمت اله
عســگری معاون هماهنگی امور اقتصادی
استاندار تهران و سایر مسئوالن با محوریت
وضعیت قیمت اقالم اساسی در استان تهران
برگزار شد .عسگری با اشاره به لزوم اصالح
شبکه توزیع گفت :شرکتهای دانش بنیان

میتواننــد در جهت حمایــت از واحدهای
صنفی وارد کار شوند تا زمینه بهره گیری از
شیوههای جدید توزیع فراهم شود.
وی افزود :اگر سامانهای در این زمینه ایجاد
شــود و به کمک واحدهای صنفــی بیاید
موضوع نظارت نیز سامان پیدا میکند ،چرا
که ضرورت دارد واحدهــای صنفی خرد به
سراغ روشهای جدید بروند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار
تهران افــزود :به منظــور اعتمادســازی
واحدهــای صنفی باید ابزارهای تشــویقی
را افزایــش داد ،از این رو در ســتاد تنظیم

بازار ســاالنه در هر رده صنفی و اتحادیه به
چندین واحد که پرونده تعزیراتی و یا مشکل
بهداشتی نداشته کارت کیفیت ارائه شود.
عسگری با اشاره به ضرورت آیندهنگری در
مورد نحوه فعالیــت واحدهای صنفی خرد
گفت :ســازوکارهای جدید برای استمرار
فعالیت واحدهای صنفی خرد ضرورت دارد
تا ضمن حفظ فعالیت این واحدها متناسب
با شرایط جدید حرکت کنند.وی ادامه داد:
به لحاظ ذخیره اقالم اساسی نگرانی وجود
ندارد ،البته در راســتای تنظیم بازار نظارت
بر قیمت برنج و حبوبات باید تشدید شود.

سردبیر :مریم بابائی
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احداث پل
امیر کبیر

3.832.096.114

دولتی-
داخلی
نقدی

380.000.000

3100002116008 1399/03/10 1399/02/13
الی
1399/02/27

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

3

دیواره سیل
بند رودخانه
کر کرودسر
ضلع غربی

17.343.434.847

دولتی-
داخلی
نقدی

1.700.000.000

3100002116008 1399/03/10 1399/02/13
الی
1399/02/27

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :
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دیوار سیل
بند رودخانه
کر کرودسر
ضلع شرقی

14.171.348.463

دولتی-
داخلی
نقدی

1.400.000.000

3100002116008 1399/03/10 1399/02/13
الی
1399/02/27

نشاني :تهران ،خیابان سهروردی شمالی،میدان پالیزی،
خیابان قندی،نبش کوچه یازدهم ،پالك 50
كدپستي1557917113 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای www.kASBOKARNEWS.ir :

1

ساماندهی
دیوار و
پوشش روی
رودخانه
شهرود
حدفاصل
اداره برق
الی ورودی
خیابان
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آگهیمناقصه

شیوع ویروس کرونا پرسشهایی را درباره
تداوم برگزاری جشــنوارههای سینمایی
ایجاد کرده اســت .تعطیلی کن  2020و
احتمال اکران فیلمهای امسال در فضای
مجازی بهصــورت آنالین این ســؤال را
در برخی اذهان شــکل داده که اساســا
به برگزاری جشــنوارهها نیازی هست؟
پاسخ به این ســؤال بدون مرور اتفاقات
هفته گذشته و بدون نگاه به سابقه و اعتبار
جشنواره کن ممکن نخواهد بود.شهر کن
را میتوان به جرأت تنها شهری دانست که
با تمام وجود آسیب فرهنگی و اقتصادی
ناشی از شیوع کرونا را در هفته آینده حس
خواهد کرد .به گزارش گاردین ،جشنواره
فیلم کن که پس از شیوع کرونا برگزاری
آن با اما و اگرهای زیادی مواجه شده و قرار
بود بعد از یکبار به تعویق افتادن در 12مه
برگزار شــود ،با اعالم این خبر از ســوی
تیری فرمو که جشــنواره در سال 2020
بهصورت فیزیکی برگزار نمیشود و قرار
اســت فیلمهای منتخب این جشنواره با
برچســب کن 2020در جشــنوارههای
ونیز و دیگر جشنوارههای پاییزه نمایش
داده شــود ،عطای آن به لقایش بخشیده
شــد و این بهمعنای آن خواهــد بود که
امســال فرش قرمزی در کار نخواهد بود
و هتلهای کن که اتاقهای آن هر ســاله
توسط سینماگران و بازیگران مطرح برای
حضور در جشــنواره کن رزرو میشــد،
ســال بســیار کم رونقی را از سر خواهد
گذراند .از سویی دیگر امید خیلی زیادی
به نمایش فیلمهای منتخب کن  2020در
جشنوارههای پاییزه هم وجود ندارد ،چرا

که امکان برگزاری جشــنوارههایی نظیر
ونیز و تورنتو همچنان در هالهای از ابهام
اســت.اما اخیرا و با تداوم شیوع ویروس
کرونا و پررنگ شدن احتمال اکران آنالین
بســیاری از آثار مهم سینمایی سال ،این
سؤال در ذهن عالقهمندان به سینما شکل
گرفته که در شــرایطی که میتوان حتی
فیلمهای منتخب جشنوارهها را بهصورت
آنالین نمایش داد ،آیــا واقعا به برگزاری
چنین جشنوارههای تجمالتی و پر خرج
نظیرکن نیازی هست؟ برای پاسخ به این
پرسش بهتر است به اهمیت جشنواره کن
اشارهای داشته باشیم و برای فهمیدن این
مســئله فقط با نگاهی گذرا به فیلمهای
نمایش داده شــده در این جشــنواره در
سال 2019اشاره کنیم .فیلم پارازیت که
نخل طالیی این جشنواره را از آن خود کرد
و در اسکار نیز جایزه بهترین فیلم ،بهترین
کارگردان و بهترین فیلم بینالمللی را از آن
خود کرد ،فیلم روزی روزگاری در هالیوود،
چهره یک زن در آتش ،آتالنتیکس و فیلم
درد و افتخار که همگــی بعدها در زمره
مطرحترین فیلمهای ســال گذشته قرار
گرفتند .در اهمیت جشــنواره فیلم کن
همین بس کــه در این جشــنواره انواع
فیلمهای خوب سال به نمایش در میآمد
و بسیاری از استعدادهای سینمایی فرصت
مییافتند خود را به دنیای سینما معرفی
کنند ،از ســویی دیگــر فیلمهایی که در
جشنواره کن نمایش داده میشد ،در اغلب
جشــنوارههای دیگر هم از آنها استقبال
میشــد و اغلب به بهترین آثــار نمایش
داده شــده در کن در سایر جشنوارههای

ســال نیز جایزه تعلق میگرفت .در واقع
جشنواره فیلم کن ترســیمکننده نقشه
راه برای ســایر جشــنوارههای سال بود.
جشنواره کن یکی از پر شاخ و برگترین
درختهــای اکوسیســتم جهانــی
سینماست.جشنواره کن فراتر از عملکرد
تجاریاش (این جشنواره همچنان یکی
از مهمتریــن بازارهای فــروش فیلم در
سطح جهان محسوب میشود) همچنان
نمــادی از ایــده سینماســت در تقابل
با فیلمهایی ســطحی ،در این جشنواره
بــه فیلمهایی کــه جلوهگر حــد کمال
هنــر هســتند و ماننــد اوپــرا و باله در
گردهماییهایــی معتبر نمایــش داده
میشــوند ،بها داده میشوند.جشــنواره
کن حتی در زمینه دفاع از نمایش فیلمها
در سالنهای ســینما و مخالفت با اکران
فیلمها بهصورت آنالین نیز شــهره است
و از این نظر نیز برای خــود اعتبار باالیی
کســب کرده اســت.تیری فرمــو ،مدیر
جشــنواره کن که به نوعی در قبال حفظ
اعتبار این جشنواره معتبر سینمایی خود
را نیز مســئول میداند در ســال2018
فیلمهای کمپانیهای نتفلیکس و آمازون
را بهدلیل اینکه نمایش آنها در سالنهای
ســینما طبق نظر مدیران این کمپانیها
و بهصورت محدود امکانپذیر اســت را
از جشــنواره کن کنار گذاشته بود .فرمو
همچنین ایده برگزاری مجازی جشنواره
کن در سال 2020را رد کرده و گفته است:
نمایش فیلم در فضای مجازی بهدلیل روح
و ســابقه و کارایی آن ،مدل موفقی از آب
در نخواهد آمد.
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این حس را به انسان می داد که در آینده باید قیمت ها و نرخ بازدهی
بازار طال ،خودرو ،ارز و حتی مسکن با این بازار انطباق پیدا کند .این
انطباق به دو شکل می توانست اتفاق بیفتد که هر دو در اقتصاد ما در
حال رخ دادن است؛ یکی اینکه رشد بازدهی در بازار سهام کم یا متوقف
و تا حدی منفی شود و دوم اینکه رشد قیمت ها در بازارهای موازی
اتفاق بیفتد .در حال حاضر می توان گفت که هر دو در حال وقوع است؛
هم تا حدودی رشــد بازدهی در بازار سهام متوقف شده و هم اینکه

قیمت ها در بازار خودرو ،سکه و طال و ارز به سمت باال حرکت می کند.
این یک قانون اقتصادی است که بازارهایی که با هم ارتباط دارند را به
ظروف مرتبطه تشبیه می کنند و این یک امر کامال طبیعی است .با
توجه به اینکه سود سپرده های بانکی پایین آمده ،این عدم تعادل می
تواند مشکالت و دردسرهایی را در اقتصاد به وجود بیاورد مگر اینکه
ما موفق شویم در سال جاری تورم را کنترل کنیم واال این نابسامانی یا
عدم تعادل ها در بازار اتفاق می افتد .این مساله تا حدودی به اقدامات
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کامران ندری ،اقتصاددان
بازدهی های بســیار باالیی که در بــازار بورس اتفــاق افتاد چون
غیرطبیعی بود و با سایر بازارها بسیار فاصله داشت ،به ما می گفت که
احتماال یک جهش و حرکتی رو به باال در سایر بازارهای موازی هم باید
اتفاق بیفتد چون اصطالحا بازارها را به ظروف مرتبطه مانند می کنند
زیرا نمی شود در یک ظرف سطح آب نسبت به ظرف های دیگر (وقتی
به هم مرتبط باشند) باالتر باشد .بنابراین بازدهی ها باید تقریبا با هم
تناسب داشته باشد لذا آن افزایش شدید ارزش سهام در بازار سرمایه

چشم انداز بازارها

و سیاست های داخلی برمی گردد؛ یعنی تصمیمات سیاست داخلی
این اتفاقات را رقم زده است .تصور دولت این بود که اگر بازار سرمایه
رونق بگیرد برای اقتصاد خوب است؛ ولی به این نکته توجه نکرده بود
که بازارها به هم مرتبط اند .نمی شود یک بازار در یک مدت کوتاهی
رشد زیادی داشته باشد و این رشد روی بازارهای دیگر تاثیر نگذارد
زیرا این بازارها به هم مرتبط اند و به مرور زمان باید بازدهی هایشان با
هم یکسان شود .وقتی به اواخر سال  96برمی گردیم ،ابتدا بازار ارز و
طال و مسکن شروع به افزایش کردند و بازار سهام کمی عقب ماند؛ ولی
بعدا بازار سهام به این بازارها رسید چون نمی توانست این اتفاق نیفتد.

در حال حاضر با توجه به سیاست هایی که دولت اتخاذ کرده ،بازار
سهام از سایر بازارها پیشی گرفت .بنابراین به مرور زمان سایر بازارها
باید به این بازار برسند .چون با هم ارتباط دارند و رشد بازدهی در یکی،
باید با رشد بازدهی در بقیه بازارها تطابق و سازگاری داشته باشد .لذا
قیمت سکه و طال و ارز و حتی خودرو و به تدریج در بخش مسکن ،در
حال افزایش است تا خود را با تحوالت بازار سرمایه منطبق کند و در
خود بازار سرمایه یک تمایل به سمت پایین وجود دارد و این کامال با
قانون ظروف مرتبطه قابل توجیه و فهم است چون در بلندمدت نرخ
بازدهی این بازارها در یک سطح باید قرار بگیرد.

