
طرح توزیع سهام عدالت، رویکرد چند ساله برای تقویت توان اقتصادی خانوارها در پس 
انداز و سرمایه گذاری بلندمدت است.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما طرح توزیع سهام 
عدالت که از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است، فقط محدود به خرید و فروش سهام نیست بلکه 
بستری گسترده برای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک و توسعه اشتغال 
در سراسر کشور است و حدود ۵۰ میلیون نفر را پوشش می دهد.کارشناسان بازار سرمایه 
هم توصیه می کنند شهروندان این سهام را حفظ کنند و از همه مزایای آن بهره مند شوند، 
حتما در نگهداری آن دقت کنند و به راحتی از دســت ندهند.گاهی شنیده می شود که 
برخی سهامداران عدالت آن را به صورت وکالتی می فروشند که غیرقانونی است و سبب 
متضرر شدن دو طرف معامله خواهد شد.توصیه شده است شهروندان سهام عدالت خود 

را به صورت وکالتی هم نفروشند.شهروندان در اینده می توانند در چارچوب قانون از همه 
ارزش ها و منافع و مزایای آن بهره مند شوند.این طرح در جهان هم بی نظیر و موفق است 
و اهداف اصلی آن انتقال مدیریت و مالکیت و گسترش عدالت اجتماعی و توسعه فرهنگ 
سهامداری است و از شهروندان مشمول ســهام عدالت هم انتظار می رود در حفاظت از 
دستاوردهای این طرح همکاری کنند.ارزش ســهام عدالت ۱۵ تا ۱۸ میلیون است، اما 
افرادی که خارج از مجموعه کمیته امداد و بهزیستی هستند و مبلغ اسمی سهام خود را 
تا یک میلیون تومان تکمیل نکرده اند، حداکثر ارزش سهامشان تا مبلغ هشت میلیون 
تومان است.ساماندهی حدود ۵۰ میلیون نفر در ۳۱ شرکت توزیع سهام عدالت استانی 
فرصت بسیار خوبی برای اجرای طرح های اقتصادی و اجتماعی مردم محور فراهم کرده 

است و نباید همه ارزش های آن را در آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت محدود کنیم 
بلکه می توان از پشتوانه آن در دریافت تسهیالت و اجرای طرح های عمرانی بزرگ استفاده 
کرد.آما آزادسازی سهام عدالت سبب شده است عده ای کالهبردار هم وارد عرصه شوند و 
با فریب مشموالن سهام عدالت سهامداران را دچار مشکل کنند.یکی از چالش های نقل و 
انتقال سهام عدالت هم سوء استفاده های برخی افراد درباره ثبت نام و انتقال سهام عدالت 
اســت که تالش می کنند آن را به ارزش کمتری بخرند.کالهبرداری می تواند با ایجاد 

سامانه های جعلی رخ دهد.
جا به جایی سهام عدالت هم مانند سایر مواردی که چنین کارهایی در جامعه رخ می دهد 
می تواند با التهاب هایی در حوزه جرایم فضای مجازی روبرو شود و افراد دچار اشتباهاتی 

شوند.توصیه می شود مردم برای کارهای مربوط به سهام عدالت شان به سامانه های مربوط 
مراجعه کنند و به هر درگاهی در فضای مجازی وارد نشوند.کالهبرداران با لینک های آلوده، 
افراد را به درگاه جعلی پرداخت هدایت می کنند و از افراد مورد سوء استفاده می خواهند 
مبالغی را پرداخت کنند در صورتی که برای سهام عدالت نیاز به پرداخت این مبالغ نیست 
و با این روش به اطالعات حساب بانکی افراد دست پیدا می کنند تا سوء استفاده های بعدی 
ادامه یابد.گاهی هم افراد سودجو تماس تلفنی با شهروندان برقرار می کنند و خودشان را 
نماینده سازمان متولی سهام عدالت یا دیگر مراکز رسمی و حکومتی معرفی می کنند.
سهام عدالت، ارزشمند است، اما ارزشمندتر از آن حفظ اطالعات و و مراقبت از دارایی ها 

در برابر کالهبرداران است.

رشد اقتصادی هلند به کمترین سطح تاریخ معاصر خود 
رسید.به گزارش تریدینگ اکونومیکس، رشد اقتصادی 
هلند در سه ماهه نخست امسال منفی ۱.۷ درصد اندازه 
گیری شد که این نرخ پایین ترین نرخ رشد ثبت شده 
در طول تاریخ معاصر این کشــور محسوب می شود. 
این نرخ که ۰.۱ درصد کمتر از برآورد قبلی اســت به 
۲۳ فصل رشد اقتصادی مثبت متوالی در هلند پایان 
داد. در بین بخش های مختلف، مخارج خانوار با رشد 
منفی ۲.۷ درصدی بیشــترین نقش را در سقوط رشد 
اقتصادی هلند داشــته اســت و پس از آن نیز مخارج 
مصرفی با منفی ۱.۲ درصد و مخارج دولتی با منفی ۰.۸ 

درصد قرار دارند. هلند ششمین کانون اصلی درگیر با 
کرونا در اروپا است و محدودیت های رفت و آمدی هنوز 
به طور کامل در آن رفع نشده اند. از سوی دیگر شیوع 
ویروس کرونا و تعطیلی کســب و کارها روی بازار کار 
هلند نیز تاثیر منفی بزرگی داشــته است تا جایی که 
نرخ بیکاری به ۲.۹ درصد و شمار افراد شاغل که برای 
دریافت مزایای بیکاری درخواست داده اند به ۴۰ درصد 
افزایش پیدا کرده است. دولت هلند اعالم کرده است از 
۵۰ درصد شاغلین این کشور حمایت های مالی خواهد 
کرد. هم چنین رشد اقتصادی دیگر کشور اروپایی یعنی 
دانمارک نیز وارد محدوده منفی شده است تا جایی که 

طبق اعالم مرکز آمار این کشــور، در سه ماهه نخست 
امســال اقتصاد دانمارک ۱.۹ درصد کوچک شده که 
این رشد ۲.۵ درصد کمتر از رشد ثبت شده فصل قبل 
و ضعیف ترین رشد اقتصادی ثبت شد در این کشور از 
سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ تاکنون بوده است. در بین 
بخش های مختلف بخش های حمل و نقل، رستوران 
و هتلداری و خدمات عمومی بیشترین تاثیر را در ثبت 
این رشد کم سابقه داشــته اند. با این حال طبق اعالم 
مرکز آمار دانمارک، بخش های کشــاورزی و صنعت 
وضعیت بهتری را در مقایسه با سایر بخش های اقتصاد 

این کشور داشته اند. 

طبق اعالم وزارت بهداشت سقف قیمت ماسک های نیمه 
صنعتی ۱۶۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین قیمت 
ماسک سه الیه کشــدار و بنددار به ترتیب ۹۶۰ و ۱۱۰۰ 
تومان مشخص شده اســت که عموما این نرخ ها در بازار 
رعایت نمی شود.بررسی های میدانی ایسنا نشان می دهد 
حداقل قیمت ماسک ۲۰۰۰ تومان که این نرخ هم مربوط 
به عرضه ماسک در ایســتگاه های مترو است، به طورکه 
در برخی ایستگاه ها بســته های پنج تایی ماسک سه الیه 
پزشکی به قیمت ۱۰ هزار تومان و بسته های ۵۰ تایی به 
قیمت ۱۰۰ هزار تومان عرضه می شود.در داروخانه ها هم 
قیمت ماسک های نیمه صنعتی و مشابه ماسک های سه 

الیه پزشکی عموما ۲۰۰۰، ۲۲۰۰ و ۳۰۰۰ تومان قیمت 
دارد. البته معموال این نوع ماسک ها در بسته های سه تایی 
یا چهارتایی عرضه می شود.البته در برخی فروشگاه های 
زنجیره ای قیمت ماسک های سه الیه به ۷۰۰۰ تومان هم 
رسیده است.همچنین قیمت ماسک های پارچه ای قابل 
شست وشو که در برخی ســوپرمارکت ها عرضه می شود 
به طور میانگین ۵۰۰۰ است.همچنین طبق اعالم وزارت 
بهداشت قیمت مصوب ماسک های صنعتی درب کارخانه 
۷۰۰ تومان است که البته این نوع ماسک فقط در مراکز 
درمانی توزیع می شود. قیمت ماسک های N۹۵ با توجه به 
نوع ماسک از حدود ۴۵۰۰ تومان شروع می شود و نهایتا به 

۱۵۵۰۰ تومان می رسد.البته ماسک های N۹۵ عموما در 
داروخانه ها عرضه نمی شود و قیمت ماسک های فیلتردار 
هم ۴ تا ۱۸ هزار تومان متغیر است. یکی از داروخانه ها هم 
می گوید که حتی برای مصرف فروشندگان در داروخانه  
هم قادر به پیدا کردن ماســم N۹۵ نبوده و اگر هم کسی 
بتواند در بازار آزاد این نوع ماســک را پیدا کند باید بین 
۴۰ تا ۵۰ هزار تومان آن را تهیه کند.به طور کلی می توان 
گفت که وضعیت دسترسی شهروندان به ماسک نسبت 
به روزهای آغاز شیوع ویروس کرونا بهبود یافته است، اما 
مشخص نیست که چرا نرخ های مصوب تعیین شده، در 

بازار رعایت نمی شود.

مدیــر امــور اعتبــاری بانــک مســکن جزییــات 
دریافــت وام ۴۰ میلیــون تومانــی تعمیــرات مســکن 
مهــر و وام اینترنتــی بانــک مســکن را تشــریح کــرد.

 بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی، 
محمدحسن علمداری با تاکید بر اینکه درخواست متقاضیان 
دریافت وام ۴۰ میلیون تومانی تعمیرات مســکن توســط 
کارشناسان بانک مسکن، کارشناسی شده و چنانچه متقاضی 
واجد دریافت تسهیالت تعمیرات مسکن مهر باشد، تسهیالت 
دریافت خواهد کرد، اظهار کرد: نحوه بازپرداخت وام، ۵ ساله 
و با ســود ۱۸ درصد اســت. بدین ترتیب اگر متقاضیان ۴۰ 
میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند باید ۵ ساله ماهانه 
حدود یک میلیون تومان قســط پرداخت کنند.وی درباره 
پرداخت تسهیالت از سوی بانک مسکن به متقاضیان طرح 

ملی مسکن، افزود: بانک مسکن پرداخت تسهیالت ساخت 
۱۴۰ هزار واحد مسکونی طرح ملی مسکن را در برنامه قرار 
 داده اســت. افرادی که حساب ســپرده صندوق یکم دارند

 طبق تفاهم نامه بانک مســکن با وزارت راه و شهرسازی در 
اولویت دریافت تسهیالت هســتند، مشروط بر آنکه شرایط 
طرح ملی مسکن را داشته باشند.وی تصریح کرد: تسهیالت 
طرح ملی مسکن برای زوج های تهران ۱۶۰ میلیون تومان، 
۱۲۰ میلیون تومان زوج های سایر شهرها و ۸۰ میلیون تومان 

شهرهای کوچک است.

جزییات پرداخت اینترنتی وام بانک مسکن
مدیر امور اعتباری بانک مســکن، گفــت: در طرح ملی 
مســکن منوط به این اســت که به بانک برای پرداخت 

معرفی شــوند و پرداخت به متقاضیــان واحدها پس از 
دوران ســاخت، انجام می شــود که بین ۱۸ تا ۳۶ ماه با 
اتمام پروژه هــا به طول می انجامد.علمــداری در رابطه 
با ســامانه اینترنتی درخواســت اعتبارات بانک مسکن، 
گفت: کســانی که می خواهند از تسهیالت بانک مسکن 
در ســاخت، خرید  یا تعمیرات اســتفاده کنند، به دلیل 
 صرفه جویی در زمان و همچنیــن رعایت پروتکل های 
بهداشتی در سامانه ثبت نام کنند.وی ادامه داد: این دسته 
از متقاضیان می توانند غیرحضوری ثبــت نام کنند و با 
دریافت کد رهگیری در هر زمان می توانند مراحل پرونده 
خود را برای دریافت تسهیالت مشاهده و پیگیری کنند. 
فقط باید یکبار به بانک یا دفترخانه برای امضای قرارداد 

مراجعه کنند.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که شیوع گسترده ویروس کرونا موجب تغییر و تحوالت 
عظیمی در طراحی و توسعه گوشی های هوشمند خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سازمان بهداشت جهانی و مقامات وزارت بهداشت در کشورهای مختلف 
جهان از شهروندان موکداً درخواست کرده اند که در خصوص شست وشوی مکرر ۱۰ ساله 
خود با آب و صابون و ضدعفونی تمامی سطوح محیط پیرامون خود سهل انگاری نکنند تا 
بدین ترتیب به قطع زنجیره انتقال و انتشار این بیماری خطرناک و مرگبار در جهان کمک 
کنند.یکی از وسایلی که تقریبا تمامی شهروندان در سراسر جهان با آن به صورت مکرر در 

ارتباط نزدیک هستند، گوشی موبایل است که از آن در طول روز استفاده می کنند. تمیز و 
ضدعفونی کردن گوشی های موبایل بدون شک یکی از مهمترین کارهایی است که افراد این 
روزها باید به منظور مقابله با انتشار ویروس کرونا انجام دهند.کارشناسان بهداشتی و پزشکان 
از تمامی کاربران گوشی های موبایل درخواست کرده اند که بعد از هر بار تماس با اجسام و 
اشیای مختلف پیرامون محل زندگی و کار باید گوشی خود را به غذا دعوت می کنند تا احتمال 

انتقال ویروس از طریق آن به صفر برسد.
لزوم و ضرورت ضدعفونی کردن گوشــی های موبایل از آن جهت است که طبق تازه ترین 

تحقیقات صورت گرفته هر فرد به طور متوسط حداقل روزی ۷۶ بار به گوشی خود دست می 
زنند و اعالن های آن را چک میکند.حاال بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی کارشناسان 
و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری شیوع گسترده و پاندمی ویروس کرونا و بحران و چالش 
های به وجود آمده ناشی از آن موجب خواهد شــد که در صنعت موبایل و طراحی سخت 
افزارهای بکار رفته در گوشی های هوشمند تغییر و تحوالت عظیمی شکل بگیرد به گونه ای 
که نمایشگر، حسگر اثر انگشت،  لنز دوربین و سایر سطوح گوشی های هوشمند که تقریباً از 
حساسیت باالیی برخوردار هستند، از تماس مکرر با مواد ضدعفونی کننده مانند الکل و آب 

و صابون آسیب نبینند و کاربران را با مشکل مواجه نکنند.در واقع آنها بر این باورند که آینده 
صنعت موبایل به سمت و سویی پیش خواهد رفت که تمامی سطوح مختلف گوشی های 
هوشمند به گونه ای طراحی می شوند تا در برابر مواد ضدعفونی کننده تاب و توان و مقاومت 
باالتری داشته باشند.در چند ماه گذشته آمار تعمیر سخت افزاری گوشی های هوشمند در 
سراسر جهان به علت تماس مستقیم الکل های قوی و مواد شوینده با نمایشگر گوشی به میزان 
قابل توجهی افزایش یافته است و کاربران موبایل را بیش از پیش با پرداخت هزینه های گزاف 

و نگرانی های ناشی از آن مواجه کرده است.

طی ماه های گذشته کشورهای بســیاری به خاطر شیوع 
ویروس کرونا مرزهای زمینــی، دریایی و هوایی خود را به 
روی یکدیگر بســتند و حدود ۱۷ هزار هواپیما در این ایام 
زمین گیر شــد. حاال مذاکراتی بین کشــورهای مختلف 
درگرفته که به گفته مســئوالن صنعت هوایی کشور این 
امید وجود دارد، پروازهای خارجی ایــران نیز در آینده نه 
چندان دور به شرایط قبل از شــیوع این بیماری نزدیک 
شود.به گزارش ایسنا از اسفندماه سال گذشته که ویروس 
کرونا در ایران و به تدریج در بســیاری از کشورهای جهان 
شیوع پیدا کرد محدودیت های زیادی برای تردد مسافران 
و سفرهای هوایی اعمال شد و کشورهای مختلف به تدریج 
انجام هرگونه پروازهای مسافری را تا اطالع ثانوی ممنوع 
کردند. به گفته مقصود اســعدی ســامانی -دبیر انجمن 

شرکت های هواپیمایی- در این ایام تقریبا ۱۷ هزار هواپیما 
زمین گیر شد و بســیاری از ایرالین های بزرگ دنیا تا مرز 
ورشکستگی و تعطیلی پیش رفت.حاال براساس اطالعات و 
اخبار منتشر شده بسیاری از کشورهای اروپایی مذاکراتی را 
آغاز کردند تا بتوانند با اعمال شرایط و پروتکل های بهداشتی 
پروازهای مسافری خود را به حالت عادی بازگردانند و تقریبا 
همه دولت ها این مذاکرات را شروع کرده اند.سامانی در این 
باره گفت: مذاکرات کشورهای مختلف با یکدیگر آغاز شده 
و ایران نیز این کار را در دستور کار خود قرار داده است، در 
این میان کشورهای مختلف قوانین و پروتکل هایی برای 
خود تعریف کردند تا ضمن جلوگیری از شیوع و گسترش 
ویروس کرونا مرزهایشان را برای تردد مسافران به صورت 
تدریجی باز کنند کــه البته در این میــان اولویت رعایت 

شرایط و پروتکل های بهداشتی سختگیرانه است.وی افزود: 
توافق ایران با هلند و قطر برای انجام پروازهای مسافری به 
صورت خاص و موردی نتایج همین مذاکرات است و به نظر 
می رسد پروازهای مســافری خارجی در آینده نه چندان 
دور و البته بــا رعایت الزامات و پروتکل های بهداشــتی از 
سر گرفته خواهد شد.رضا جعفرزاده - سخنگوی سازمان 
هواپیمایی- نیز در این باره اظهار کرد: از سر گرفتن پروازهای 
مسافری خارجی بســتگی به سرعت رفع محدودیت های 
ناشی از شــیوع ویروس کرونا از سوی کشورهای مختلف 
دارد. البته شرکت های هواپیمایی باید بر مبنای محاسبات 
اقتصادی شان ببینند که پروازشــان لود قابل قبول )لود 
 پرواز شامل وزن مســافران، بار و ســوخت هواپیماست(

 و صرفه اقتصادی دارد یا خیر.

صاحبان سهام عدالت مراقب کالهبرداری ها باشند

فاصله نرخ مصوب و قیمت در بازار ماسک چقدر است؟ثبت بدترین عملکرد اقتصادی هلند

قسط وام ۴۰ میلیون تومانی مسکن چقدر است؟

کرونا طراحی گوشی های هوشمند را متحول می کند

پروازهای خارجی چه زمانی از سر گرفته می شوند؟
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 سهم اقتصاد دیجیتال کشور 
در سال 98  به 6.5  درصد GDP   رسید

مرگ سازمان ها با عدم بهره گیری 
از تکنولوژی های نوین ارتباطات
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تقویت زیرساخت های دیجیتالی 

در هفته های اخیر شــاهد 
افزایش شــاخص هــا در 
بورس بــوده ایم که موجب 
شده افراد بسیاری تمایل به 
سرمایه گذاری در این بازار 

را داشته باشند. بازار سهام...

  داوود سوری، اقتصاددان

  علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و 
صنایع وابسته اتاق ایران
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گرانی  سکه   و  افزایش  
زندانیان  مهریه

سیاست دو پهلوی دولت 
در تامین مالی واردات

شاخص  بورس  طی  روزهای  گذشته  با  صف های  فروش  طوالنی  به  زیر  یک میلیون  واحد  برگشت

بورس  روی موج هیجان
صفحه3
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بازار خودرو  در  بالتکلیفی
برخورد   تعزیراتی   با    گران فروشان   خودروی   صفر   در   بازار   آغاز   شده    است

 بازار   در  انتظار  اعالم   قیمت   از   سوی   شورای   رقابت   است

افزایش قیمت ســکه به هفت میلیون و ۳۸۰ هزار 
تومان نگرانی های زیادی را برای زندانیان مهریه در 
روزهای کرونایی بوجود آورده است. با افزایش قیمت 
سکه در سال های اخیر مواجه بوده ایم و قانون مهریه 
۹۸ با وجود عدم تغییر، اما موجب افزایش شــمار 
زندانیان مهریه که اکثراً سنین بین ۲۵ تا ۳۵ سال 
هستند شده است. این افراد برای پرداخت ۵ سکه 
در زندان هستند تا دو هزار سکه و باالتر. متاسفانه به 
دالیلی که بارها به آن اشاره شده قیمت سکه و طال در 
روزهای اخیر به باالترین میزان خود رسیده و موجب 
شده تا وضعیت زندانیان مهریه که موظف به پرداخت 
آن هستند در ابهام قرار بگیرد. فعاالن اجتماعی بر 
این باورند که مشــکالت اقتصادی موجود و گرانی 

سکه از یک سو و موانع...

درحالی سرپرســت وزارت صمت از موافقت بانک 
مرکزی با واردات بدون انتقال ارز خبر داد که انتشار 
توضیحات این بانک بیانگر مخالفت سیاســت گذار 
با این روش واردات اســت و بانک مرکزی از موضع 
قبلی خود عقب نشینی نکرده است. خبری از سوی 
سرپرست وزارت صمت منتشر شد که واکنش های 
مختلفی را به همراه داشت؛ مدرس خیابانی از موافقت 
بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش 
بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت 
بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی 
با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز 
امکان پذیر خواهد بود.برخی از فعاالن اقتصادی بعد از 

انتشار این خبر ابراز خوشحالی...



اقتصاد2
ایران وجهان

در پانزدهمین کمیسیون اقتصاد نوآوری و 
تحول دیجیتال اتاق تهران بررسی شد

جهش تولید در اقتصاد ایران با 
تحول دیجیتال

نمایندگان بخش خصوصی در نشســت آنالین 
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق 
بازرگانی تهران با اشــاره به آثار شــیوع کرونا، از 
لزوم تغییر پارادایم بنگاه داری و اتکای بیشتر به 
فناوری های نوین گفتند و برخی مشکالتی را که 

برای استارت آپ ها ایجاد شده است، برشمردند.
اعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال 
اتاق بازرگانی تهران در پانزدهمین نشســت این 
کمیسیون که به صورت آنالین و از طریق اسکایپ 
برگزار شد، با بررسی آثار و جوانب شیوع ویروس 
کرونا بر فعالیت های اقتصادی و کسب و کارها در 
ایران، بر لزوم تحول دیجیتال در فضای کسب و کار 
ایران تاکید کردند. همچنین در این جلسه، فعاالن 
اقتصادی عضو این کمیسیون پیرامون راهکارهای 

جهش تولید، به بحث و گفت و گو نشستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این 
جلسه فرزین فردیس، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد 
نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با بیان اینکه با 
کمرنگ شدن بحران کرونا، کسب و کارهای کشور 
باید خود را برای بحران بزرگ تــر اقتصادی آماده 
کنند، تصریح کرد که طی دوره شیوع کرونا، برخی 
کسب و کارها خود را با شــرایط بحرانی پیش آمده 
تطبیق داده و اجازه ندادند که کرونا، آنها را به حاشیه 
ببرد. او در همین رابطه، به شیوه برخورد کسب وکارها 
در جهان با پدیده کرونا اشــاره کرد و با بیان اینکه 
برخی تصمیم به تعطیلی گرفتند و برخی دیگر نیز با 
رعایت پروتکل های بهداشتی به فعالیت ادامه دادند 
درحالی که از میزان فروش این بنگاه ها به شــدت 
کاسته شد، افزود: شرکت های موفق در این بحران، 
تالش کردند تا با کرونا تعامل کرده و پارادایم جدیدی 
را در ادامه کسب و کار خود در پیش گیرند که نه تنها 
منجر به تعطیلی نشد بلکه رکورد فروش را هم جابه جا 
کردند. فردیس افزود: به این ترتیب، بنگاه ها در ایران 
نیز باید در اولیت ها و فرآینده های خود بازنگری کرده 
و برای پس از کرونا آماده شوند. در ادامه این نشست، 
محمدرضا کاظم علی، دبیــر اجرایی انجمن تولید 
کنندگان و صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی 
پزشکی ایران، با اشاره به اینکه شرکت های داروسازی 
در دنیا و ایران، در گودال پیش آمده از کرونا گرفتار 
شده اند، گفت: تخصیص ارز دولتی، یکی از معضالت 
جدید صنایع داروسازی کشــور است به طوری که 
طی سال گذشته نزدیک به 2 میلیارد دالر ارز دولتی 
به این بخش تخصیص یافت درحالی که امسال این 

میزان به 1.5 میلیارد دالر کاهش یافته است.

فــروش اوراق گواهــی ســپرده 
مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( 

در بانک ایران زمین
بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه 
گذاری )عام( بانک ایران زمین در کلیه شعب این 

بانک از مورخ 16 اردیبهشت آغاز شده است.
سید محمد حسین استاد مدیر روابط عمومی بانک 
ایران زمین به تشــریح ویژگی های انتشار اوراق 
گواهی ســپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام 
که از 16 اردیبهشت امسال با مجوز بانک مرکزی 
در دستور کار قرار گرفته اســت، پرداخت.وی با 
بیان این که اوراق به صورت بانام عرضه می شود، 
توضیح داد: سود علی الحساب این اوراق ساالنه 1۸ 
درصد بوده و معاف از مالیات خواهد بود، همچنین 

پرداخت های آن به صورت ماهانه انجام می شود.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن تشریح کرد
تسهیل تعهدات فعاالن اقتصادی

مدیر امور اعتباری بانک مسکن، تصمیمات اتخاذ 
شده در جهت تسهیل صدور ضمانت نامه های بانکی 
و گشایش اعتبار اسنادی را تشریح کرد. به گزارش 
پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، با تایید شورای 
پول و اعتبار از این پس، ایجــاد و تعهدات از جمله 
صدور ضمانت نامه های بانکی و گشــایش اعتبار 
اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده 1۸6 
قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود. محمدحسن 
علمداری مدیر امور اعتباری بانک مسکن در گفت و 
گو با هیبنا، ابعاد این تصمیم را تشریح کرد. او با بیان 
این که این تصمیم در راستای تسهیل موانع کسب 
و کار اتخاذ شده گفت: بر اساس این دستورالعمل 
تخفیفاتی برای تعهداتی مانند صدور ضمانت نامه 
های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی قائل شده 
است و در این خصوص دیگر نیازی به استعالم ماده 

1۸6 مالیات های مستقیم نیست.

خبر

مشــاهدات میدانی از بازار 
خــودرو پایتخــت حاکی 
از بالتکلیفــی خریــداران و 
فروشــندگان است. هر چند 
قیمت ها نســبت به روزهای 
گذشته روند نزولی داشــته اما در عمل خرید و فروشی 

انجام نمی شود.
به گزارش ایرنا بررسی بازار نشــان دهنده افت قیمت 
خودروها نسبت به هفته گذشته اســت. به طور مثال 
هر دســتگاه پراید امروز بین 65 تا 6۷ میلیون تومان، 
پژو ۴۰5 جی ال ایکــس 11۰ میلیون تومان، پژو 2۰6 
تیپ 2 به 116 میلیون تومان، ســمند ال ایکس 116 
تا 11۷ میلیون تومان، پژو پارس 1۳۰ میلیون تومان، 
دنا پالس 1۷۰ میلیون تومان، تیبا صندوقدار ۷۳ تا ۷۴ 
میلیون تومان و ساینا فول ۸1 تا ۸۳ میلیون تومان قیمت 
گذاری شدند. کارشناسان خودرو می گویند: در حالی که 
قیمت گذاری خودروها کار سختی نیست، اما نمی دانیم 
چرا تاکنون شورای رقابت نسبت به اعالم قیمت خودرو 

های دو خودروساز بزرگ اقدام نکرده است؟
آنان معتقدند: در این شــرایط خریــدار منتظر اعالم 
قیمتهاست و فروشنده هم دو دل است، بنابراین نه کسی 

می خرد و نه کسی می فروشد.
به گفته کارشناسان، اکنون با گذشت چند روز از جلسه 
ستاد تنظیم بازار و اعالم نشدن قیمت ها، خریداران و 
فروشندگان مشکوک شده اند که نکند قیمت ها دوباره 
افزایش یابد. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه 
داران خودروی پایتخت در این زمینه گفت: اگر قیمت 
ها مطابق فرمول و دستورالعمل سازمان حمایت تعیین 

شود، ریزش سنگینی را در قیمت ها شاهد خواهیم بود.
وی معتقــد اســت قیمت هــای کنونی کــه در بازار 
خودروهای داخلی و مونتاژی شــاهد هستیم، واقعی 

نیست.
موتمنی در عیــن حال افــزود: در ماه های گذشــته 
خودروسازان در نبود شــورای رقابت، عرضه را کاهش 

دادند که یک عامل افزایش قیمت ها بود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون معامالت خودرو در بازار به 
حدود صفر رسیده و اگر قیمت ها اعالم شود معامالت 

مجدد آغاز خواهد شد و بازار راه خود را پیدا خواهد کرد.
این مقام صنفی ادامه داد: اگر دســتورالعمل شــورای 
رقابت ابالغ شــود، خودروها 1۰ درصد بیش از قیمت 
فاکتور شده خودروســازان به فروش خواهند رسید و 
تثبیت خواهند شد و کسی نمی تواند به صورت سلیقه ای 
قیمت گذاری کند. وی یادآور شــد: هرچند قیمت ارز 
این روزها بر مدار صعود است، اما ظاهراً کاهش قیمت 

خودروهــای داخلی به بــازار خودروهــای مونتاژی و 
 خارجی نیز ســرایت کرده و کاهش قیمت ها را در این

 بازار شاهدیم.
به گزارش ایرنا، امروز در گروه مونتاژی ها هر دســتگاه 
چانگان cs۳5 به 265 تا 2۷۰ میلیون تومان، ســراتو 
2۰۰۰ اتوماتیک بین ۴65 تا ۴۷۰ میلیون تومان، هایما 
اس ۷ بین ۴1۰ تا ۴15 میلیــون تومان، جک اس 5 به 
۴1۰ میلیون تومان  سیتروئن سی ۳ بین 5۰۰ تا 55۰ 
میلیون تومان و پژو 2۰۰۸ بیــن ۴۷۰ تا ۴۸۰ میلیون 

تومان قیمت خوردند.
به اعتقاد فعاالن بازار کاهش قیمت های خودرو به حدی 
خواهد رسید که همان رقم 1۰ درصد بیشتر از قیمت 
کارخانه را پر کند.  مشاهدات بازار نشان می دهد قیمت 
انواع خودرو از هفته گذشته تا امروز 2۰ تا 1۰۰ میلیون 
تومان ارزان شده البته روند کاهشی قیمت ها همچنان 
ادامه دارد. به اعتقاد فعاالن بازار بازار در طول این روزها 
منتظر ابالغ قیمتهای جدید است. به نحوی که عدم ابالغ 
قیمتها عاملی شده تا خرید و فروش خودرو تعطیل شود 

و کسی سراغ بازار نیاید. 
از آن طرف شورای رقابت ســتاد تنظیم بازار و وزارت 
صنعت نیز در این رابطه تعلل کرده و سرگردانی مردم 

بیشتر شده است. 

سقف قیمت، ۱۰درصد باالتر از قیمت کارخانه
رئیس سازمان صنعت استان تهران با بیان اینکه فروش 
خودرو صفر در بازار فقط 1۰درصد باالی قیمت کارخانه 
مجاز است، گفت : در صورت مشاهده تخلف در فروش 
قیمت خودرو صفر در بازار، پرونده به تعزیرات ارســال 

می شود.
رئیس سازمان صنعت استان تهران از شروع بازرسی های 
این سازمان از بازار خودرو خبر داد و گفت: در صورت بروز 
تخلف در فروش قیمت خودرو صفر در بازار، پرونده به 

تعزیرات ارسال می شود.
یداهلل صادقی، در خصوص بازرسی بازار خودرو افزود: پس 
از اینکه 22 اردیبهشت  ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری 
خودرو را اعالم کرد و مقرر شــد قیمت خودرو صفر در 
بازار 1۰ درصد باالتر از نرخ کارخانه، به فروش برســد، 
بازرسی های سازمان صنعت در این خصوص شروع شد.

رئیس سازمان صنعت استان تهران ادامه داد: با توجه به 
اینکه هنوز دستورالعمل قیمت گذاری رسماً ابالغ نشده 
است، اما سازمان صمت کار بازرسی را شروع کرده و در 
صورت شکایت و یا تخلف فروش خودرو در نمایشگاه های 
ماشــین بیش از نرخ مصوب، پرونده به تعزیرات ارسال 
می شــود. وی همچنین در خصوص بازگشایی صنوف 
پرخطر گفت: هنوز تصمیمی در خصوص این مشاغل 
گرفته نشــده و تا زمانی که ستاد ملی کرونا نظر خود را 
اعالم نکند، نمی توان پیش بینی در این خصوص داشت.

گفتنی است؛ دوشنبه 22 اردیبهشت ماه سال جاری پس 
از کش وقوس های زیاد، قیمت خودرو در جلســه ستاد 
تنظیم بازار مشخص و روش و نحوه فروش محصوالت 
ایران خودرو و سایپا تصویب شــد، بر این اساس قیمت 
محصوالت سایپا به طور متوسط 2۳ درصد و ایران خودرو 
1۰ درصد افزایش یافت، همچنین قیمت خودروی صفر 
در بازار آزاد فقط با 1۰ درصد بیشــتر از قیمت کارخانه 

فروخته می شود.
پارکینگ ها از پذیرش خودرو بدون پالک محروم شدند

در همین زمینه معاون امور صنایع وزارت صنعت، از اعمال 
محدودیت های جدید برای جلوگیری از حضور سوداگران 
در بازار خبر داد و گفت: پارکینگ ها حق پذیرش خودرو 

بدون پالک را ندارند.
مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت 
در حاشیه نشست اخیر کمیته خودرو اعالم کرد: مدیریت 
عرضه خودرو با هدف حذف بسترهای سوداگری مورد 
بررسی قرار گرفت و عالوه بر افزایش عرضه خودرو توسط 
خودروسازان، محدودیت هایی برای جلوگیری از حضور 

دالالن برای ثبت نام خرید خودرو در نظر گرفته شد.
وی با تشــریح ســرفصل مهمترین مصوبات کمیته 
خودرو که با حضور نمایندگانــی از نهادهای نظارتی و 
دادستانی کل کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، معاونت بازرگانــی داخلی، ای درو، 
خودروسازان و انجمن خودروسازان برگزارشد، بیان کرد: 
در جلسه امروز عالوه بر تعیین تکلیف در حوزه مدیریت 
تقاضا، روش های فروش، نحوه ثبت نام فروش فوق العاده 
و نحوه ثبت نام پیش فروش و مشارکت در تولید خودرو 

مورد بررسی قرار گرفت.
صادقی نیارکی در ادامه از اتخاذ تصمیماتی در خصوص 
عدم خروج خودرو بدون پالک از خودروسازی و تعیین 
تکلیف وضعیت خودروهای احتکار شده در پارکینگ ها 
خبر داد و گفت: محدودیت هایی برای خودروهای فاقد 

پالک که در پارکینگ ها قرار دارند در نظر گرفته شد.
معاون امور صنایع وزارت صمت همچنین تاکید کرد: 

پارکینگ ها حق پذیرش خودرو بدون پالک را ندارند.
صادقی نیارکی در بخش دیگری از سخنانش از اعمال 
محدودیت های جدید برای متقاضیان خودرو خبر داد 
و گفت: ۴ مولفه در موقع ثبت نام باید توسط متقاضیان 
رعایت شود، هر کد ملی فقط یک خودرو می تواند بخرد و 
در موقع ثبت نام کارت ملی، گواهی نامه، حساب بانکی و 
سیم کارت باید به نام شخص متقاضی ثبت نام باشد و در 
صورت مهیا نبودن هر یک از این شرایط امکان ثبت نام 
برای شخص فراهم نخواهد شد. همچنین متقاضی باید 
سن باالی 1۸ سال و گواهینامه رانندگی داشته باشد و 
در ۳6 ماه گذشته از هیچیک از خودروسازان خودرویی 

دریافت نکرده باشد.
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشــاره به اینکه در 
فروش فوق العاده سند یکســال در رهن باقی می ماند، 
افزود: هیچکدام از قراردادها امکان صلح نخواهد داشت تا 

مصرف کننده واقعی وارد فرآیند ثبت نام بشود.
وی موضوع دیگر را گارانتی دانست و گفت: اگر خودرویی 
از شــرکت تحویل گرفته بشود و ظرف ســه ماه برای 
سرویس اولیه مراجعه نکند گارانتی آن لغو خواهد شد 
و شرکت خودروساز حق ارایه سرویس به این خودرو را 

نخواهد داشت.

برخورد تعزیراتی با گرانفروشان خودروی صفر در بازار آغاز شده است

بازار خودرو در بالتکلیفی
بازار در انتظار اعالم قیمت از سوی شورای رقابت است

  شافعی:
اولویت بنــدی منابع محدود برای  

نجات  بخش های مولد
رئیس اتاق ایــران معتقد اســت بــا توجه به 
محدودیت منابع در دســترس دولت و کشور 
برای حمایت از کســب وکارها در دوره شــیوه 
کرونا، باید برای ارتقای تاب آوری و نجات حوزه 
تولید در برابر تبعات اقتصادی بحران کرونا، این 
منابع اولویت بندی شــود و به بخش های مولد 

اختصاص یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران گفت: ارتقای تاب آوری و نجات بخش های 
مولد کشــور در برابر تهدیدات اقتصادی ناشی از 
بحران کرونــا، در گــرو اولویت بندی کمک های 
حمایتی دولت و تخصیص هدفمند منابع محدود 
مالی و اعتباری موجود است. غالمحسین شافعی 
در هفدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد 
با اشاره به نگرانی ها در باب کارآمدی حمایت های 
دولتی از کسب وکارهای خسران دیده، به واسطه 
بحران اقتصادی کرونا افزود: بررســی های انجام 
گرفته نشان می دهد، تاکنون بسیاری از کشورها 
جهان بســته های محرک مالی ویــژه ای را برای 
کمک به اقتصاد آســیب دیده ناشــی از ویروس 
کرونا، در نظر گرفته اند. او ادامه داد: در مقایسه این 
محرک ها با میزان تولید ناخالص داخلی کشورها، 
درمی یابیم که ژاپن با 21 درصد، در صدر قرار دارد 
و ایاالت متحده با کمک هایــی معادل 1۳ درصد 
از تولید ناخالص داخلی خــود، در رتبه بعد قرار 
می گیرد. آلمــان نیز حدود 11 درصــد را به این 
موضوع تخصیص داده است. در ذیل این جدول، 
چین با حدود ۴ درصد قرار دارد. اما ارقام حمایتی 
که تخصیص یافته و توأمان نسبت حمایت ها به 
میزان تولید ناخالص داخلی، در مورد ایران بسیار 

کمتر و محدودتر است.
شافعی تأکید کرد: ذکر این نکته ضرورت دارد که ایران 
در مواجهه با بحران ناشــی از شیوع کرونا، با شرایط 
متفاوتی مواجه است. کشــورمان در بزنگاه سخت 
تحریم ها با این چالش جدید مواجه شــد. در خالل 
همین بحران نیز شاهد سقوط قیمت نفت بودیم که 
بر حجم مشکالت افزود. با این اوصاف، آنچه در قالب 
کمک های حمایتی برای اقتصاد و فضای کسب وکار 
در نظر گرفته شده است، بضاعت دولت در این حوزه 
بوده اما مدیریت همین منابع اندک نیز بسیار ضروری 
می نماید و تأکید بخش خصوصی نیز بر تدبیر مؤثر 
دولت اســت. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران یادآور شــد: در نشستی که اخیراً 
فعاالن اقتصادی با رئیس جمهور داشتند، بر اهمیت 
این مسئله تأکید کردیم و خواستار اولویت گذاری برای 
اعتباردهی به بخش های آسیب دیده شدیم. باید توجه 
داشت که شماری از بخش های تولیدی در بحبوحه 
این بحران، با رونق مواجه شــدند. گروهی نیز حتی 
پیش از بروز این بیماری، خود بحران زده و بیمار بودند 
و اعطای تسهیالت، آن هم باوجود محدودیت منابع، 
به احیای آن ها منجر نخواهد شد. پس هر کمکی باید 
با مدنظر قرار دادن همه این مؤلفه ها انجام بگیرد تا 

کارآمدی الزم، حاصل شود.

تکرار اشتباه کنترل دستوری بازارها
بازار سکه بورسی عمال تعطیل شد

بورس کاال امروز طی اطالعیه ای اعالم کرد نمادهای 
معامالتی گواهی ســپرده کاالیی سکه طال به دلیل 
وجود »قیمت های نامتعارف« در تابلوی معامالت، تا 
اطالع ثانوی در مرحله پیش گشایش باقی خواهد ماند. 
به گزارش اقتصاد آنالین، بورس کاالی ایران اعالم کرد 
که تابلوی معامالت گواهی سپرده سکه طال تا اطالع 

ثانوی در مرحله پیش گشایش باقی خواهد ماند.
به عبارت دقیق تر بورس کاال با فشارهای دستوری که 
عمدتا از ســوی بانک مرکزی اعمال می شود، مجبور 
شده است بازار سکه بورسی را عمال تعطیل کند. طی 
گزارش های پیشین اقتصاد آنالین اشاره شده بود که 
به دلیل افزایش قیمت در نماهای سکه بورسی، شورای 
عالی بورس قصد دارد بازار سکه بورسی را به تعطیلی 
بکشــاند. ناظر بازار، دلیل تعطیلی این بــازار را وجود 
»قیمت های نامتعارف« عنوان کرده است. مشخص 
نیست »قیمت  نامتعارف« طبق کدام اصول اقتصادی 
قابل تعریف است! اگر قیمت سکه بورسی از بازار سنتی 
پایین تر بود، بازار ســنتی به دلیل آنچه »قیمت های 
نامتعارف« خوانده شده است تعطیل می شد؟ گفتنی 
اســت تعطیلی بازارها بــه دلیل جلوگیری از رشــد 
قیمت ها، مسبوق به سابقه است. در شهریور 9۷ نیز بازار 
سکه آتی در بورس کاال به تعطیلی کشیده شد. در زمانی 
که بازار آتی سکه تعطیل شد، قیمت هر سکه بهار آزادی 
طرح جدید در بازار در محدوده چهار میلیون تومان قرار 
داشت. بازار آتی سکه تنها با اتهام سیگنال دهی به بازار 
سکه بسته شــد. با این وجود حاال با گذشت 2۰ ماه از 
تعطیلی بازار آتی سکه، هر قطعه سکه بهار آزادی در 

سطوح بیش از هفت میلیون تومان معامله می شود.

اخبار
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برخی کارشناسان معتقدند؛ ریزش شاخص های بورس در 
چند روز اخیر بیشتر به علت ورود بازار سرمایه به مرحله 
اســتراحت بوده و همچنان بورس پتانسیل الزم برای 

سرمایه گذاری را دارد.
به گزارش تسنیم، کوروش شمس کارشناس بازار سرمایه 
گفت: از ابتدای سال 99 حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از 

سرمایه مردم وارد بازار سرمایه شده است.
او افزود: این رقم عدد ســنگینی بود البته در واقع بازار 
ســرمایه قبل از ورود این مقدار سرمایه نیز در رقم قابل 
قبول و مناسب قرار داشت و مردم محل مناسبی را برای 

سرمایه گذاری انتخاب کردند. 
او گفت: با سرمایه گذاری ها شاخص ها از یک میلیون عبور 
کرد اما این ریزش ها در یکــی دو روز اخیر به علت ورود 
بازار سرمایه به مرحله استراحت است؛ بازار سرمایه در 
هر دوره ده ســاله پربازده ترین بازار برای سرمایه گذاری 
بوده و همچنان پتانسیل الزم برای سرمایه گذاری را دارد.

وی در خصوص حمایت های دولت گفت: در اکثر نقاط 
دنیا بازار سرمایه بزرگترین بازار سرمایه گذاری و تأمین 
مالی اســت اما حمایت دولت از بازار ســرمایه را باید از 
دید دیگر نگریســت، چون بازار سرمایه در زمان حاضر 
به عنوان جایگاه امن و کالنتر قرار گرفته است و با توجه 
به استراتژی های الزم جایگاه بازار سرمایه در حال عوض 

شدن است و این حمایت ها ادامه دار خواهد بود. 
کوروش شمس در ادامه گفت: در 2۰ سال گذشته به طور 

متوسط شاخص بورس حدود ۳۰ درصد بازده و سکه طال 
22 درصد بازده داشته است اما در شرایط فعلی باید گفت، 
رشد قیمت طال به علت رشد در بازارهای جهانی است اما 
در شرایط فعلی رشد بازار سرمایه همچنان باالتر و بهتر از 

بازار طال خواهد بود.
وی افزود: سرمایه گذاری در بازار و خرید سهام باید با توجه 
به اطالعات خرد شرکت ها و تسلط بر سرمایه گذاری در 
بورس انجام شود اما برای مردم سرمایه گذاری از طریق 

صندوق های بورس باشد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: کلّیت بازار بورس 
و سرمایه گذاری ممکن است گران باشد اما حباب در بازار 
بورس و ســرمایه وجود ندارد بنابراین اگر کاال و طالیی 
به عنوان ســرمایه گذاری خریداری شده باشد می تواند 
با ســرمایه گذاری در بورس در درازمدت از رشد بهتری 

برخوردار باشد.
کورش شمس ابراز کرد: ســهام عدالت سرمایه گذاری 
بلندمدتی است که توصیه می شود مردم نسبت به افزایش 

سرمایه هم اقدام کنند.
شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس هم گفت: میزان 
نقدینگی فعلی با توجه به سیاست های بانک مرکزی ورود 

بانک مرکزی را در پی خواهد داشت. او همچنین گفت: 
به طور کلی نگرانی از افت شاخص ها وجود ندارد چون 

عدد نقدینگی عدد باالیی است.
 عضو شــورای عالی بورس در ادامه درباره حباب بورس 
گفت: در سالهای قبل به دلیل تحریم ها میزان صادرات 
و واردات تقریباً یکسان بود اما در سالهای اخیر به دلیل 
کاهش درآمد ارزی اقتصاد ما درونزا شده است به همین 
جهت به دلیل به ظرفیت رسیدن شرکت های تولیدی 
که در بازار بورس فعالیت دارند افزایش شــاخص ها را 
داشته ایم. او افزود: بانکها عمدتاً منابع مالی کوتاه مدتی 
فراهم می کنند اما شرکت ها با سرمایه گذاری منابع مالی 
در بلندمدت ایجاد می کنند و اکنون با ســرمایه گذاری 
در بورس  شاهد رشــد و مزیت بهتری خواهیم بود که 
بخش خصوصی نیز می تواند با سرمایه گذاری در بورس 
و بازار سرمایه تأمین مالی خوبی داشته باشند، با توجه 
به اینکه شرکت های خوبی نیز در حال حاضر در بورس 

وارد شده اند.

کاهش ۱۹ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص بورس روز یکشنبه هم مانند روزهای گذشته 

نزولی ماند و معامالت بازار ســرمایه در حالی به پایان 
رسید که شاخص کل بیش از 19 هزار واحد کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، معامالت روز یکشنبه بازار سرمایه در 
حالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار با 19 هزار 
و 6۷ واحد کاهش رقم 96۸ هــزار و ۴۰۸ واحد را ثبت 
کرد. شــاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۳56۷ واحد 
کاهش به رقم ۳۰6 هزار و 59۷ واحد رسید. معامله گران 
بورس روز یکشنبه یک میلیون معامله انجام دادند که 
1۰1 هزار و 2۸5 میلیارد ریال ارزش داشت. در این بازار 
فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، معدنی و 
صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گل گوهر، بانک ملت 
و س. نفت، گاز و پتروشیمی تامین نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی و در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس نسبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را 
داشته اند. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس 
نیز با 56 واحد نزول در رقم 11 هزار و 5 واحد ایســتاد. 
معامله گران این بازار ۴۷2 هزار معامله به ارزش ۴1 هزار 
و 6۴۴ میلیارد ریال انجام دادند.هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانه ســهامی ذوب آهن اصفهان، توســعه مولد 
نیروگاهی جهرم و فرابورس ایران نسبت به سایر نمادها 
بیشــترین تاثیر منفی و در مقابل پتروشیمی زاگرس، 
تولید نیروی برق دماوند و صنایع ماشــین های اداری 
ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی 

فرابورس گذاشتند.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: برای شرایط پسا کرونا 
نیازمند توسعه ارتباطات هستیم و از همین رو حتی نیاز 
است برای این کار 1۰۰ برابر بودجه فعلی سرمایه گذاری 
کرد.  »اسحاق جهانگیری« امروز )یکشنبه( در مراسم 
روز جهانی ارتباطات، گفت: پس از شیوع کرونا زیرساخت 
های حقوقــی و اجتماعی باید مبتنی بر یک انســان 

هوشمند مهیا شود.
وی ادامه داد: در تمام اتفاقاتی که به اسم پساکرونا به آنها 
نگاه می کنیم،  لنگرگاه مهم و اصلــی وزارت ارتباطات 
است و حتی نیاز اســت برای این کار 1۰۰ برابر بودجه 

فعلی سرمایه گذاری کرد. 
معاون اول رییس جمهوری افزود: اقدامات شایسته ای 
در دولت دوازدهم صورت گرفته که یکی از آنها رساندن 
اینترنت به روستاها بوده که تمام مردم به این واسطه از  

همه خدمات کشور به طور مساوی برخوردار باشند.
اسحاق جهانگیری اضافه کرد: سال آخر فعالیت دولت 
دوازدهم است و تصمیم گرفتیم به وزارتخانه ها برویم 
و با شــرکت در جلسات مدیران ارشــد آن ها بتوانیم با 

برنامه ریزی های دقیق تری امسال را پشت سر بگذاریم. او 
افزود: خوشبختانه جلسه با وزارت ارتباطات با روز جهانی 
ارتباطات مصادف شــد. با شیوع کرونا تمام بخش های 
کشور درگیر شدند و برنامه های توسعه ای و امور جاری 
کشــور به صورت طبیعی تحت تاثیر کرونا قرار گرفت. 
مساله کرونا امروز قطب نمای سیاست گذاری است تا 
بتوانیم به واسطه آن در وضعیت اقتصادی کشور تعادل 

ایجاد کنیم.
جهانگیری اشاره کرد: اکنون جامعه و جهان تحت تاثیر 
کرونا قرار گرفته و آموزش به یک مســاله مجازی و هر 
خانه ای تبدیل به مدرسه و دانشــگاه شده است. امروز 
دغدغه ما این است خانواده ای که به این ابزار دسترسی 
ندارند چطور این بستر برایشان فراهم شود؟ این رخدادها 
ساده نیست و باید به آن درست فکر کرد. ما باید به سمتی 
حرکت کنیم که در آینده دچار شکاف در جامعه نشویم.

او در ادامه به چندین نکته محوری اشــاره کرد و افزود: 
مردم یادشان است که در گذشــته برای برقراری یک 
ارتباط ساده باید چه مســیر طوالنی را طی می کردند 
اما اکنون اقدامات هر کدام از وزارتخانه های ما به ویژه 
اقدامات وزارت ارتباطات با هیچ دوره ای قابل مقایســه 
نیست. به گفته جهانگیری، وزارت ارتباطات وزیر جوان 
و خوش ذوقی دارد و کارهایی که قرار بود طی مدت یک 
سال انجام شود را با گذشــت دو ماه زمان و شیوع کرونا 
انجام داد، آن ها توانستند به کمک نخبگان کشور ماهواره 
بســازند، اما به این حد نباید اکتفا کرد باید به ماهواره 
های بزرگ تر فکر کرد. اگر در این زمان خدمات پستی، 
زیرساخت آموزشی و توانمندی در حوزه ارتباطات نبود 

مگر می توانستیم مردم را در خانه نگه داریم؟
جهانگیری اضافه کرد: در حــوزه ارتباطات و اینترنت به 
جهت کمیت مناسب، توانستیم نیاز مردم را تامین کنیم اما 

به جهت کیفیت در برخی از شهرها مشکالت اینترنت وجود 
داشت. به همین دلیل نیاز است به سرعت  امکاناتی مانند 
تامین پهنای باند مورد نیاز به وزارت ارتباطات اختصاص 
داده شود. برداشــت من این بود که بتوان اختالف نظری 
که در خصوص آزادسازی فرکانس ها میان صدا و سیما و 
وزارت ارتباطات وجود دارد را  حل و فصل کنیم. اما نمی 
دانستیم اختالف به این حد رسیده که مطالب و خبرهای 
وزیر ارتباطات منعکس نمی شود، مردم باید این خبرها را 
بشنوند. او افزود: توسعه ظرفیت ها و منابع که مهم ترین آن 
شبکه ملی اطالعات است، مساله دیگری است که باید به 
آن توجه کرد. دستور رهبر معظم انقالب این بود که شبکه 
ملی به سرعت تکمیل شده تا فرصت بسیاری خوبی برای 
ارتباطات ایجاد شــود. اگر دولت این امکان را در اختیار 
نداشت، نمی توانست به راحتی با مردم ارتباط برقرار کند 
و مردم نیز از آن بهره مند شوند همین شبکه می تواند آغاز 
حکمرانی جدید در کشور باشد. تکمیل این شبکه و ظرفیت 
امر بسیار ضروری و نیاز ملی کشور است که باید برای آن 

تالش کنیم تا عملیاتی شود.

معاون اول رئیس جمهوری:

باید به سرعت به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کنیم

شاخش بورس طی روزهای گذشته با صف فروش طوالنی به زیر یک میلیون واحد برگشت

بورس روی موج  هیجان

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۲۸ اردیبهشت ۹۹ به ۷ میلیون و ۳۸۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۹ در بازار آزاد به ۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
۷ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای 

جهانی ۱۷۴۳ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۷۱۵ هزار و ۶۳۵ تومان است.

بانک ها
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کاهش توان پرداختی زندانیان مهریه
علی بختیار، نماینده مجلس

طی سالهای اخیر با مشکالتی که برای اقتصاد کشور بوجود آمده شاهد نوسانات شدید قیمتی در بازارهای مالی و سرمایه گذاری هستیم. در کنار تزریق نقدینگی و سرمایه های سرگردان به سمت این بازارها و سود بسیاری از 
افراد، شاهد هستیم که برخی از این نوسانات قیمتی دچار مشکالت بسیاری شده اند. افزایش نرخ سکه و طال موجب چندین برابر شدن تعداد زندانیان مهریه شده و با ادامه این روند اتفاقات خوبی را در این رابطه شاهد نخواهیم 
بود. در هفته های اخیر نرخ سکه به باالترین میزان خود در چندین سال گذشته رسیده که عالوه بر سودجویی دالالن و تشدید فعالیت آنها دردسرهای زیادی را برای زندانیان مهریه در این روزهایی که با بحران بیماری روبرو 
هستیم ایجاد کرده است. اکثر قریب به اتفاق زندانیان مهریه قادر به پرداخت بدهی خود با قیمت های کنونی سکه نیستند و افزایش تعداد زندانیان مهریه در کنار زندانیانی که قادر به پرداخت سکه نیستند شرایط بدی را بوجود 

آورده است. بسیاری از افراد توانایی مالی برای پرداخت مهریه ندارند و چاره ای جز تحمل زندان در این شرایط نابسامان بیماری نیز ندارند. 

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه 
وزارت صمت در نامه ای به بانک مرکزی خواستار تغییر 
گروه کاالیی موز از ۲۷ به ۲۶ شده است،گفت:امیدوار 
هستیم طی یک تا دو روز آینده این مشکل رفع شود. 
سید رضا نورانی درباره آخرین وضعیت موزهای وارداتی 
دپو شده در گمرکات، گفت: با پیگیری های انجام شده، 
وزارت صمت نامه ای را در این زمینه تهیه کرده و آن را 
به وزارت جهاد کشاورزی فرستاده تا نقطه نظرات این 
وزارت خانه نیز اعمال و سپس نامه برای بانک مرکزی 

ارسال شود.
وی افزود: براساس این نامه قرار است موز از گروه کاالیی 
۲۷ به گروه کاالیی ۲۶ منتقل شود که در این صورت 
نیازمند دریافت کد تخصیص ارز نخواهد بود و می تواند 
از ارز حاصل از صادرات برای ترخیص آن استفاده کرد. 
این مقام مسئول با بیان اینکه واردکنندگان موز حدود 
۲ هفته است که بالتکلیف و گرفتار هستند، درباره اینکه 

عنوان شده بود این موزها در حال فساد هستند، افزود: 
هنوز مشخص نیست که این موزها خراب شده باشند 
یا نه؟ چون در کانتینرهای در بسته قرار دارند. وقتی از 
گمرک خارج شــود و برای رنگ آوری برود مشخص 

خواهد شد که فاسد شده اند یا خیر؟
نورانی درباره اینکه با ارسال نامه وزارت صمت به بانک 
مرکزی چقدر طول می کشــد تــا محموله های موز 
ترخیص شود؟،گفت: بستگی دارد که بانک مرکزی چه 
زمانی به این نامه پاسخ دهد و براساس آن اقدام کند 
امیدوار هستیم طی یک الی دو روز این مساله برطرف 
شــود. وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: 
برخی افرادی که قبل از ۲۳ اســفند ۹۸ اقدام به ثبت 
سفارش موز کرده اما این میوه را وارد نکرده بودند در 
حال حاضر مجوزهای خود را با قیمت های بسیار کالن 
به واردکنندگانی که محصول آنها رو به فساد است و 

فرصت زیادی ندارند، می فروشند.

  داوود سوری، اقتصاددان
در هفته های اخیر شــاهد افزایش شــاخص ها در 
بورس بوده ایم که موجب شده افراد بسیاری تمایل به 
سرمایه گذاری در این بازار را داشته باشند. بازار سهام 
جذابیت فوق العاده ای پیدا کرده و طی دو سال گذشته 
بیشترین سرمایه گذاری در بازارهای طال، سکه، دالر و 
بورس انجام شد که در این بین بازدهی بورس از دیگر 
بازارها بیشتر بوده است. بازارهای مالی با رشد خود 
موجب رشد بازارهای موازی خود می شوند و در شرایط 
فعلی این اتفاق در بازارهای سرمایه گذاری ایران نیز 
افتاده است. بنابراین مردم نقدینگی خود را به سمت 
بازارهای مالی روانه کرده اند و در این میان بورس از 

اقبال بیشتری برخوردار شده است. 
به طور کلی بازار ســرمایه محلی خوبی برای جذب 
نقدینگی است و فرصت مناسبی در مقابل دولت قرار 
داده تا این فرصت استفاده کند و برخی از بنگاه های 
خود را در اختیار مردم قرار دهد تا بحث کوچک شدن 
دولت و خصوصی ســازی را پیش ببرد و هم این که 

نقدینگی را جذب این بازار کند. طبیعت بازار سرمایه 
باال و پایین رفتن اســت ولی اگر دولــت از این بازار 
استفاده کند یک بازار سرمایه پرعمقی خواهیم داشت 
و نوسانات آن کمتر خواهد شد. سرمایه های زیادی به 

این سمت در حال حرکت است.
با توجه به کنترل نرخ بهره و نرخ های تورمی که باید 
انتظار داشته باشیم، بانک ها نرخ بهره منفی دارند و 
نباید انتظار داشته باشیم که جایی برای سرمایه گذاری 
باشند. سرمایه گذاری پول خود را در بانک نمی گذارد 
که شاهد سوخت ۲۰ درصد آن باشــد. بانک با این 
شرایط به نظر نمی رسد محل خوبی برای نگهداری پول 
باشد. اوراق بدهی نیز به عنوان محل برای دارایی ها، 
بزرگ شــدن بازار این اوراق به این که دولت چقدر 
اعتبار داشته باشد برمی گردد و نرخ تورم به چه صورتی 
باشد. این بازار زمانی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد 
و مردم به آن روی بیاورند که ریسک اعتباری آن کم 
باشد، مردم مطمئن باشند که در آن نکول نمی کنند 

و به موقع منابع را بازپرداخت کند.

افزایش قیمت سکه به هفت 
میلیون و ۳۸۰ هــزار تومان 
نگرانی های زیــادی را برای 
زندانیان مهریــه در روزهای 
کرونایی بوجود آورده است. با 
افزایش قیمت سکه در سال های اخیر مواجه بوده ایم و 
قانون مهریه ۹۸ با وجود عدم تغییر، اما موجب افزایش 
شمار زندانیان مهریه که اکثراً سنین بین ۲۵ تا ۳۵ سال 
هستند شده اســت. این افراد برای پرداخت ۵ سکه در 
زندان هستند تا دو هزار سکه و باالتر. متاسفانه به دالیلی 
که بارها به آن اشاره شده قیمت سکه و طال در روزهای 
اخیر به باالترین میزان خود رســیده و موجب شده تا 
وضعیت زندانیان مهریه که موظف به پرداخت آن هستند 

در ابهام قرار بگیرد. 

فعاالن اجتماعی بر این باورند که مشــکالت اقتصادی 
موجود و گرانی سکه از یک سو و موانع ناشی از تردد به 
دلیل کرونا، موجب شده تا بسیاری از بدهکاران مهریه در 
این روز ها دچار مشکل شوند. مدتی است که قوه قضائیه 
و کمیسیون قضایی مجلس نگاهی ویژه بر موضوع مهریه 
و زندانیان مهریه دارد. انچه مسلم است منطبق با قوانین 
صادر شده قبلی در حال حاضر تغییری در میزان و نحوه 
پرداخت مهریه ایجاد نشده است. پس از باال رفتن ناگهانی 
نرخ سکه آمار زندانیان مهریه افزایش یافت، زیرا مردانی 
که بر اساس حکم دادگاه مکلف به پرداخت ماهیانه یک 
سکه بودند با دو برابر شــدن قیمت سکه توان پرداخت 
نداشتند و این موضوع آمار زندانیان مهریه را افزایش داد.

عبدالحسین رامشی، مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان 
تهران در رابطه با شرایط زندانیان مهریه در ماه های اخیر 
گفت: مهریه برابر فقه ما عندالمطالبه و عنداالستطاعه 
است و زمانی که زن طلب مهریه می کند باید پرداخته 
شود؛ ولی با توجه به توافقات ضمن عقد معموالً پرداخت 

نمی شــود و زمانی که به اختالف می انجامد آن موقع 
می خواهند بپردازند. پس نیاز است که یک آسیب شناسی 
در در رابطه با اجراییات و هــم در رابطه با طالق انجام 
شود. وی افزود: بنابراین زنان ملزم نیستند برای گرفتن 
مهریه شان طالق گرفته یا تقاضای طالق داده باشند بلکه 
می توانند مطالبه مهریه داشته باشند و ما از این دست 
پرونده ها در سازمان داریم. رامشی گفت: برابر با بند »ب« 
ماده )11۳( قانون برنامه ششم توسعه به محض تقاضای 
زوجه، ما باید رسیدگی کنیم و ۲۰ روز بدهکار فرصت 
دارد که مهریه را بپردازد تا مشمول هزینه های دولتی و 
اداری نشود و پس از ۲۰ روز می تواند مطالبات خود را از 

اجراییات پیگیری کند.
رامشــی ادامه داد: از طرفی دیگر پیگیــری مهریه در 
دادگاه ها ممنوع شده است و ما باید سامانه امالک افراد را 
بررسی کنیم و تمام امالک ثبت شده اشخاص را ببینیم، 
رصد کنیم که چه تعداد اموال و امالک به اسم همسر است 
یا اگر خودرویی داشته باشد که مازاد بر نیاز تشخیص داده 

شود، توقیف می شود. مدیرکل ثبت اسناد و امالک تهران 
گفت: راه دیگری نیز وجود دارد که از طریق بازداشت و 
توقیف حساب بانکی طلبکاران مهریه و ممنوع الخروجی 
این افراد اقدام می کنیم که حدود 1۵۰۰ پرونده در سال 
گذشته از این دســت پرونده داشته ایم.وی در پاسخ به 
این سوال که با توجه به شیوع کرونا و مشکالت موجود 
در تردد،آیا امکان تاخیر در پرداخت مهریه وجود دارد 
یا خیر،گفت: با گران شــدن نرخ سکه و سنگین شدن 
پرداخت مطالبات، راهنمایی هایی را در سازمان ارایه می 
دهیم ولی بخشنامه ای درخصوص دادن مهلت بیشتر در 
این ایام از سوی مسووالن ابالغ نشده است.رامشی گفت: 
اما از طرفین خواسته ایم در این ایام، رعایت حال یکدیگر 
را بیشتر داشته باشند چراکه باتوجه به گرانی سکه و شیوع 
کرونا، قدری از اخالق به دور است که مطالبه سریعا به 
جریان بیفتد.وی گفت: ما نیز در سازمان سعی می کنیم 
با آرامش بیشتری با توجه به شرایط،کار را جلو ببریم و 

اجرای حکم را کمی با صبر بیشتری لحاظ کنیم.

سکه هفت و میلیون و 380 هزار تومانی موجب افزایش زندانیان مهریه شده است

گرانی  سکه   و  افزایش  زندانیان  مهریه
زندانیان مهریه سنین بین 2۵ تا 3۵ سال هستند 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

شیوع ویروس کرونا اگرچه تمامی بازارها و شاغالن آنها 
را با مشکل مواجه کرده اما کارگران روزمزد و فصلی بیش 
از سایرین در تامین معاش خود با مشکل مواجه شده 
اند. پس از شــیوع ویروس کرونا و کاهش فعالیت های 
اقتصادی، از میان شاغالن بخش های مختلف کارگران 
فصلی و روزمزد، بیشترین آسیب را دیده اند. این کارگران 
به دلیل نوع فعالیتی که دارند، در طول سال حدود ۶ تا 
۷ ماه موقعیت کار کردن و کسب درآمد دارند؛ آنها فاقد 
پوشش بیمه ای هستند و به همین دلیل نمی توانند از 
مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. تا بتوانند بیمه بیکاری 
بگیرند و یا از سوی دولت به صورت مستمر مورد حمایت 
قرار گیرند.  حمایت هایی که از این قشر صورت می گیرد 
نیز صرفاً در حد دو یا سه روز کفایت می کند و البته آن هم 
مشخص نیست که این حمایت ها به همه این کارگران 
برسد یا خیر. عالوه بر نداشتن بیمه و حقوق ثابت، بخش 
اعظمی از کارگران روزمزد عضو هیچ انجمن و گروهی 
هم نیستند و شناسایی آنها کمی سخت است. این گروه 
از کارگران کسانی هستند که برای کسب درآمد روزانه 
خود، سر چهارراه ها و میادین به انتظار کار می نشینند و 
حال در این شرایط، این افراد طی روزهای متمادی کاری 

برای انجام پیدا نمی کنند.
از ســویی دیگر نیز مطابق با گفته هادی ابوی دبیرکل 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، در کنار کارگران 
میدانی، بخشی از کارگران ساختمانی، کارگران هتل ها، 
تاالرها، مسافرخانه ها، میادین میوه و تره بار، باربرهای 
درون شهری و رســتوران ها نیز جزو کارگران روزمزد 
محســوب می شــوند زیرا به صورت روزانه دستمزد 
می گیرند. در ایــن ارتباط محمدرضــا تاجیک فعال 
کارگری گفت: قربانیان اصلی کرونا، کارگران بوده اند. 
درست است که بیماری فقیر و ثروتمند نمی شناسد اما 

با توجه به نیاز خانواده های کارگران، شیوع بیماری باعث 
می شود معیشت این قشــر به خطر بیفتد که عالوه بر 
مشکالت بیماری، نگران معاش خود نیز باشند.وی افزود: 
دولت حتی جایی را برای اینکــه کارگران بروند و اقالم 
بهداشتی با قیمت مناسب بخرند، درنظر نگرفته است. 
تاجیک گفت: حتی کارگرانی که در کارگاه ها مشغول به 
کار هستند اوضاع خوبی ندارند؛ باید در روزهای سخت 
کارفرماها از کارکنان خود حمایت کنند اما بسیاری از 
کارفرماها این کار را نکردنــد؛ وضعیت کارگران خوب 
نیست دیگر چه برســد به کارگران روزمزد. این فعال 
کارگری تاکید کــرد: باید به صورت ویــژه از کارگران 
روزمزد حمایت شود. معاش این قشر بستگی به درآمد 
روزانه شأن دارد؛ دولت باید بسته ای ویژه برای حمایت از 
این افراد در نظر بگیرد. مسأله ای که در این بین بیش از 
پیش خودنمایی می کند، فقدان اطالعات کافی در مورد 
کارگران فصلی و روزمزد است. اگرچه کارگرانی که دارای 
بیمه تأمین اجتماعی و یا بیمه های خاص هستند، قابل 
شناسایی هستند اما تاکنون سامانه و یا محلی برای ثبت 
اطالعات کارگران روزمزد و فصلی در نظر گرفته نشده 
است. البته گفته می شود ۳ میلیون کارگر غیررسمی در 
کشور شناسایی شده اند اما مشخص نیست که کارگران 

روزمزد نیز در زمره این افراد قرار دارند یا خیر.
اهمیت وجود یک بانک اطالعاتــی در مورد کارگران 
غیررســمی اعم از روزمزد، فصلی و… آنجایی بیشتر 
به چشم می آید که وقتی اتفاق غیرمترقبه ای همچون 
شیوع ویروس کرونا، می افتد، دولت حتی اگر خودش هم 
توان حمایت نداشته باشد، می تواند اطالعات این افراد 
را به نهادهای غیردولتی بدهد تا حداقل در حد خوراک 
روزانه، این افراد مبلغی را دریافت کنند و یا اینکه اقالم 

خوراکی برایشان در نظر گرفته شود.

درحالی سرپرســت وزارت 
صمت از موافقت بانک مرکزی 
بــا واردات بــدون انتقال ارز 
خبر داد که انتشار توضیحات 
ایــن بانک بیانگــر مخالفت 
سیاســت گذار با این روش واردات است و بانک مرکزی 
از موضع قبلی خود عقب نشینی نکرده است. خبری از 
سوی سرپرست وزارت صمت منتشر شد که واکنش های 
مختلفی را به همراه داشت؛ مدرس خیابانی از موافقت 
بانک مرکزی با واردات مــواد اولیه بخش تولید از روش 
بدون انتقال ارز خبــر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت 
بانک مرکزی، واردات مواد اولیــه کارخانجات تولیدی 
با اولویت مواد موجود در بنادر کشــور، بدون انتقال ارز 

امکان پذیر خواهد بود.
برخی از فعــاالن اقتصادی بعد از انتشــار این خبر ابراز 
خوشحالی کرده و برخی دیگر از بازگشت به عقب بانک 
مرکزی گله کرده و این سیاست را ناموفق دانستند. یکی از 
فعاالن اقتصادی واردات بدون انتقال ارز را به پوست خربزه 
ای زیر پای سرپرست وزارت صمت توصیف کرد و ضمن 
انتقاد از این طرح گفت: بانک مرکزی نباید اجازه دهد بار 
دیگر واردات بدون تایید منشاء ارز باب شود. مجید رضا 
حریری در پیامی به وزارت صمت و بانک مرکزی هشدار 

داد که در صورت فشار به بازار ارز و ایجاد تقاضای جدید، 
افزایش شدید نرخ ارز را شاهد خواهیم بود. محمد الهوتی 
اما با ابراز خوشــحالی از خبر سرپرست وزارت صنعت، 
اجرایی شدن این سیاســت را منوط به تشخیص بانک 

مرکزی دانست.
ساعتی بعد از انتشار این خبر از سوی سرپرست وزارت 
صمت، بانک مرکزی ضمن انتشار توضیحاتی، مخالفت 
تلویحی خود را با واردات بدون انتقال ارز اعالم و تصریح 
کرد:  صادرات کنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات 
خود را به روش هــای متعدد به چرخه اقتصاد کشــور 
برگردانند. 1ــــ ارز حاصل از صادرات در ســامانه نیما 
 به واســطه بانک ها و صرافی های مجــاز عرضه نمایند. 

ـ صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود  ۲ـ 
ـ  نسبت به تأمین نیازهای واردات خود اقدام نمایند. ۳ـ 
صادرکنندگان می توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به 
واردکنندگان دیگر واگذار کنند و ارز خود را در اختیار آنها 
ـ صادرکنندگان می توانند بخشی از درآمد  قرار دهند. 4ـ 
صادراتی خود را به صورت اسکناس به کشور وارد کنند و 

به صرافیهای مجاز و بانک ها بفروشند.
در کلیه روش های یادشده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه 
و تقاضا و به صورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و 
با ثبت در سامانه تعهد صادرکننده به برگشت ارز به چرخه 
اقتصادی ایفا می گردد. همچنین امکان ثبت و فروش ارز 
به بانک ها و صرافی های مجاز بابت ورود ســرمایه های 

خارجی، دارای مجوز از ســازمان ســرمایه گذاری های 
خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز فراهم شــده 

است.
کنار روش های یادشده که منشأ ارز آنها مشخص است 
بعضی مدعی  هستند که دارای ارز با منشأ خارج از کشور 
هستند و تمایل دارند که این ارز را در اختیار واردکنندگان 
برای واردات کاالهای ثبت سفارش شده طبق اولویت های 
تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند. بانک مرکزی بارها 
اعالم کرده اســت که از ورود منابــع ارزی بدین طریق 
نیز استقبال می کند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و 
مصرف ارز و منشأ آن کاماًل شفاف باشد. برهمین اساس 
مجدداً اعالم می نماید این بانک آماده است در صورتی 
که دارندگان ارز با منشأ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را 
اعالم نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارش های اولویت دار 
تخصیص گردد نســبت به صدور گواهی تخصیص ارز 
تحت عنوان ارز اشخاص اقدام نماید. اضافه می نماید بانک 
مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و 
توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت شفافیت 
است. بر همین اساس این بانک از تمامی فعالین اقتصادی 
و نیز مسئولین ذی ربط انتظار دارد در شرایط بااهمیت 
جاری به سمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت نمایند.

اطالعیه بانک مرکزی در حقیقت آب پاکی را روی دست 
افرادی که تصور برچیده شدن بســاط بازار رسمی ارز و 
سامانه نیما و... را در ذهن داشتند، ریخت و البته با دفاع 

موافقان هم همراه بود.

موافقت با واردات بدون انتقال ارز، افزایش شدید نرخ ارز را رقم خواهد زد

سیاست دو پهلوی دولت در تامین مالی واردات

چرخش چرخ صنایع با واردات بدون انتقال ارز
مسعود دانشمند، اقتصاددان

دولت باید برای کاالهای ضروری و اساسی ارز را همواره داشته باشد و به واردات این اقالم ارز اختصاص پیدا کند. همچنین از طرفی دیگر باید برای مواد اولیه صنایع و کارخانجات نیز ارز وجود داشته باشد چراکه مواد اولیه رکن اصلی تولید و گرداندن 
چرخه اقتصادی هستند. دولت باید از اختصاص ارز به کاالهای لوکس و غیرضروری اجتناب کند و هر آنچه تا به امروز به این امر اختصاص پیدا کرده است قطع شود. این تصمیم در صورت اجرایی شدن به طور قطع منجر به افزایش نرخ ارز خواهد 
شد و با شرایطی که حال حاضر کشور دچار آن است افزایش نرخ ارز بیشتر از میزان فعلی تهدید است اما چاره ای نیز جز اجرای آن وجود ندارد چراکه چرخ اقتصاد باید بچرخد و کارخانجات باید به تولید ادامه دهند.اگر دولت نتواند این ارز را تامین 
کند صاحبان مشاغل و صنایع باید آن را تامین و واردات را انجام دهند که این اتفاق تبعات بسیار برتری خواهد داشت. اگر دولت بتواند نرخ ارز خود را با ارزی که انتقال می یابد هماهنگ کند که چه بهتر ولی در غیر این صورت نیز چاره ای نیست به 
جز اینکه تبعات این تصمیم را در اقتصاد کشور مشاهده کنیم.  به هر ترتیب دولت باید از تولیدکنندگان و صنایع حمایت کند. اگر این حرکت کنترل شده باشد، می تواند فواید بسیاری برای اقتصاد داشته باشد و از جمله اینکه کاال با قیمت منطقی به 
دست مصرف کننده خواهد رسید. در گذشته تولیدکننده با پرداخت 1۰ تا 1۵ درصد کاالها، گشایش اعتبار و کاالها را وارد می کرد. همچنین ۵۰ درصد کاال به عنوان پشتوانه در گمرک می ماند و ۵۰ درصد بقیه را در تولید به کار گرفته تا ۵۰ درصد 
دوم را از گمرک ترخیص کند. در این شرایط که با مشکالت سیستم بانکی و ال سی رو به  رو هستیم، تولیدکننده برای تامین مواد اولیه باید صددرصد قیمت اجناس را بپردازد و این موجب شده تا جریان نقدینگی نیز به هم بریزد. اگر دولت تسهیالتی 

را در این زمینه قائل شود، می توان مشکالت بسیاری را حل کرد و چرخه صنعت، تولید و صادرات را دوباره تحرکی بخشید.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

طبق اعالم وزارت بهداشت سقف قیمت ماسک های 
نیمه صنعتی 1۶۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین 
قیمت ماسک سه الیه کشدار و بنددار به ترتیب ۹۶۰ و 
11۰۰ تومان مشخص شده است که عموما این نرخ ها 

در بازار رعایت نمی شود.
بررسی های میدانی نشــان می دهد حداقل قیمت 
ماسک ۲۰۰۰ تومان که این نرخ هم مربوط به عرضه 
ماسک در ایستگاه های مترو است، به طورکه در برخی 
ایستگاه ها بسته های پنج تایی ماسک سه الیه پزشکی 
به قیمت 1۰ هزار تومان و بسته های ۵۰ تایی به قیمت 
1۰۰ هزار تومان عرضه می شــود.در داروخانه ها هم 
قیمت ماسک های نیمه صنعتی و مشابه ماسک های 
سه الیه پزشکی عموما ۲۰۰۰، ۲۲۰۰ و ۳۰۰۰ تومان 
قیمت دارد. البته معموال این نوع ماسک ها در بسته های 
سه تایی یا چهارتایی عرضه می شود. البته در برخی 
فروشگاه های زنجیره ای قیمت ماسک های سه الیه 
به ۷۰۰۰ تومان هم رســیده است. همچنین قیمت 
ماســک های پارچه ای قابل شست وشو که در برخی 

سوپرمارکت ها عرضه می شود به طور میانگین ۵۰۰۰ 
اســت. همچنین طبق اعالم وزارت بهداشت قیمت 
مصوب ماسک های صنعتی درب کارخانه ۷۰۰ تومان 
است که البته این نوع ماسک فقط در مراکز درمانی 
توزیع می شود. قیمت ماسک های N۹۵ با توجه به نوع 
ماسک از حدود 4۵۰۰ تومان شروع می شود و نهایتا به 

1۵۵۰۰ تومان می رسد.
البته ماسک های N۹۵ عموما در داروخانه ها عرضه 
نمی شود و قیمت ماسک های فیلتردار هم 4 تا 1۸ هزار 
تومان متغیر است. یکی از داروخانه ها هم می گوید که 
حتی برای مصرف فروشندگان در داروخانه  هم قادر به 
پیدا کردن ماسم N۹۵ نبوده و اگر هم کسی بتواند در 
بازار آزاد این نوع ماسک را پیدا کند باید بین 4۰ تا ۵۰ 
هزار تومان آن را تهیه کند. به طور کلی می توان گفت 
که وضعیت دسترسی شهروندان به ماسک نسبت به 
روزهای آغاز شیوع ویروس کرونا بهبود یافته است، اما 
مشخص نیست که چرا نرخ های مصوب تعیین شده، 

در بازار رعایت نمی شود.

فاصله نرخ مصوب و قیمت در بازار ماسک چقدر است؟

نامه نگاری وزارت صمت با بانک مرکزی برای ترخیص موزهای وارداتی

چشم  انداز  بازار  سرمایه

تدوین بسته ویژه حمایتی ضرورت دارد

کارگران روزمزد قربانیان اصلی کرونا

سرمقاله
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صدا و سيما به دنبال خرید تلویزیون اینترنتی مشهور 
صدا و سیما مدتی است رایزنی های خود را برای تملک سهام تلوبیون آغاز کرده 
و قصد ندارد همکاری شراکتی با این اســتارتاپ را در پیش بگیرد. به گزارش 
زومیت، صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در 
فضای مجازی )ساترا( می گوید صداوسیما درحال رایزنی برای خرید تلوبیون، 
سرویس پخش زنده و آرشیو شبکه های صدا و سیما است؛ به این ترتیب تلوبیون 
تبدیل به یک )BVOD )broadcast vod می شــود؛ یعنی رسانه ای که 
وابسته به broadcaster اســت.امامیان گفت: »در این زمینه خود دوستان 
باید اظهارنظر و اعالم رســمی کنند؛ ولی ظاهرا با تغییراتی که در ســاختار 
تلوبیون ایجاد شده این سرویس به سمت همین مسیر پیش می رود. در صحبت 
اخیری که با سرپرست محترم معاونت فضای مجازی صداوسیما داشتم ایشان 
اعالم کردند که تلوبیون می خواهد نقش یک BVOD را ایفا کند.« درنتیجه 
انتظار می رود که مقررات گذاری تلوبیون ارتباطی با ساترا نداشته باشد. مجید 
ترک آبادی، مدیر مارکتینگ تلوبیون نیز از شــروع رایزنی های صداوســیما 
با شــرکت رهنما، به عنوان ســرمایه گذار در تلوبیون خبر داده و گفته است 
صداوسیما قصد دارد کل سهام این سرویس را بخرد. مدیران تلوبیون پیش تر 
اعالم کرده بودند که این ســرویس متعلق به شرکت »ســیما رایان شریف« 
بوده که برند آن متعلق به صداوسیما اســت. ترک آبادی می گوید در ابتدای 
فعالیت تلوبیون، فضای کاری آن برای صدا و سیما و واضح نبودن روند فعالیت 
شرکت های IPTV مخالفت زیادی با آن ها صورت می گرفت؛ صداوسیما نگران 
این بود که پخش برنامه زنده یا آرشیوی اش از این طریق انحصارش را بشکند 
و به همین دلیل همراهی زیادی نمی کرد؛ اما با گذشت سه سال و روشن شدن 
نوع فعالیت ها، همکاری بیشتر شده تاجایی که صدا و سیما به فکر خرید این 

سرویس بیفتد.

حذف قيمت آگهی هــا از روی پلتفرم های آنالین 
تأثيری بر قيمت مسكن ندارد

صدور دستور حذف قیمت از آگهی های خودرو و مسکن در سایت های انتشار 
آگهی در حالی رخ داده است که سال گذشته نیز چنین دستوری صادر شده 
بود؛ اما بررسی های آماری ملک رادار نشــان می دهد این ممنوعیت، تاثیری 
در افزایش قیمت خرید و اجاره مســکن در تهران نداشته است.ملک رادار که 
یک موتور جســت وجوی آگهی های ملکی است در گزارشی اعالم کرده است 
ممنوعیت درج قیمت در آگهی های ملکی که از ۲۴ اردیبهشــت تا ۱۲ مرداد 
سال گذشته اعمال شــد، تنها منجر به کاهش تعداد آگهی های قیمت دار در 
سایت های مختلف شده و رشد شدید قیمت فروش و اجاره در تهران را به دنبال 
نداشته است. در این گزارش آمده است که به دنبال صدور دستور ممنوعیت 
درج قیمت، تعداد آگهی های قیمت دار از ۲۵ هزار آگهی در ۲۳ اردیبهشــت 
به کمتر از ۳۵۰۰ مورد کاهش یافته اســت؛ اما در همان دوران قیمت مسکن 
در تهران به رشــد خود ادامه داده و در نهایت پس از آزادسازی درج قیمت در 

آگهی ها به رقمی بیش از اردیبهشت ماه رسیده است. 

اخبار

کاربردهــای  و  ظرفیــت 
فناوری های نوین مانند هوش 
مصنوعی، کالن داده، اینترنت 
اشیا و حتی نسل پنجم موبایل 
و نیز پتانسیل موجود در فضای 
کسب وکارهای الکترونیکی و پلتفرم های دیجیتالی می تواند 
با برنامه ریزی مناسب، به فرصتی برای افزایش سهم اقتصاد 
دیجیتال در کشور و نیز کاهش پیامدهای منفی این همه 
گیری تبدیل شود.معاون اول رئیس جمهور روز یکشنبه 
به اقتصاد دیجیتال و اینکه اقتصاد دنیا به ســمت اقتصاد 
دیجیتال در حرکت است اشاره و تصریح کرد: »اگر به اقتصاد 
دیجیتال توجه نکنیم اقتصاد ما از چرخه اقتصاد دنیا عقب 
می افتد چرا که حرکت اقتصاد جهانی به سمت دیجیتالی 
شدن حرکتی پرشتاب است.«جهانگیری با اشاره به اینکه 
استارت آپ ها یکی از زیرشاخه های مهم اقتصاد دیجیتال 
هستند، توجه به آنها را مورد تأکید قرار داد و گفت: »توجه به 
استارت آپ ها، شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی 
باید به صورت جدی دنبال شــود به گونــه ای که بخش 
خصوصی به معنای واقعی میدان دار اقتصاد در کشور باشد.« 
شهاب جوانمردی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و 
تحول دیجیتال اتاق تهران در این رابطه با بیان اینکه بحران 
کووید-۱9 منجر به این شده است که بسیاری از سازمان ها و 
بنگاه ها در ایران به سمت تحول دیجیتال گام بردارند، گفت: 
»با ایجاد پل ارتباطی میان ارائه دهندگان خدمات دیجیتال 

و بنگاه های اقتصادی، می توان بخش عمده ای از مشکالت 
احتمالی را که در مواقع بحرانی گریبان گیر بخش کسب و کار 
کشور می شود برطرف کرد.«اقتصاد دوره پساکرونا اقتصادی 
متفاوت و متمایز از اقتصاد عصر کروناست. مهم ترین فرصت 
در دوره پساکرونا، ســرعت گرفتن رشد اقتصاد دیجیتال 
و افزایش نفــوذ آن در اقتصاد کشورهاســت. این مهم در 
ایران نیز چندی اســت زیر ذره بین بسیاری از مسئوالن 
قرار گرفته و بر فرهنگ ســازی خرید اینترنتی به عنوان 
نخستین مولفه اقتصاد دیجیتال تاکید می شود. پیش بینی 
می شود دوره پساکرونا فرصت بسیار مغتنمی ایجاد کرده 
است که کشــورهای دارای علم، فناوری و نوآوری جهش 
های رشــد و توســعه اقتصادی خود را در مقایسه با سایر 
کشورها به دست آورند. در سوی مقابل، کشورهایی که به 
علم، فناوری و نوآوری در اقتصاد توجه ویژه ای نداشته اند، 
در مسیر افول قرار گرفته و شکاف رشد و توسعه اقتصادی 
باالیی با کشورهای یادشده، تجربه خواهند کرد. از مهم ترین 
مشخصه های اقتصاد پساکرونا می توان به دیجیتالی شدن 
اقتصاد اشاره کرد. رشد روز افزون تکنولوژی های ارتباطات 
و اطالعات موجب شده تا اقتصاد کشورها نیز متحول گشته 
و بیش از گذشته در راستای دیجیتالی شدن حرکت کنند. 
دوره پســاکرونا فرصت بســیار مغتنمی برای رشد باالی 
اقتصاد دیجیتال فراهم کرده است. از جمله فناوری های این 
حوزه می توان به فناوری های بالکچین، پرینت سه بعدی، 
اینترنت اشیا، رایانش ابری، روباتیک و هوش مصنوعی اشاره 
کرد. هر چند بکارگیری این فناوری ها در اقتصاد دیجیتال 
از سوی برخی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است، اما 
دوره پساکرونا، اقتصاد کشورها را به سمت اقتصاد دیجیتال 

ملزم می کند. از این رو، کشورهایی که سرمایه گذاری های 
کالن در توسعه و به کارگیری فناوری های اقتصاد دیجیتال 
داشته اند، مسیرهای هموار در رشــد و توسعه اقتصادی 

تجربه خواهند کرد.

کاهش سهم کسب و کارهای سنتی  
اقتصادهای مبتنی بر اقتصاد دیجیتــال، دیگر نیازی 
به نیروی کار همانند دوره قبل کرونا نخواهد داشــت و 
این امر، بیشتر مشاغلی که با اقتصاد دیجیتال انطباق 
پیدا نکنند را با رکود مواجه کرده و حتی دســتمزد این 
مشاغل نیز کاهش خواهد یافت. در اقتصاد پیش از کرونا، 
کشورهای صاحب علم، فناوری و نوآوری جزء کشورهای 
پیشرو و توسعه یافته نیز به شمار می آمدند، اما در دوره 

پساکرونا، نقش علم، فناوری و نوآوری در مقایسه با دوره 
قبل از کرونا، در ارزش آفرینی و توان رقابت بین کشورها 
افزایش خواهد یافت. کشورهایی که در خصوص علم، 
فناوری و نوآوری سرمایه گذاری کرده اند و مسیرهای 
دانش بنیان شدن اقتصاد را فراهم کرده اند، با جهش در 
رشد اقتصادی مواجه شده و با اختالف فاحش در مقایسه 
با سایر کشــورها، قرار خواهند گرفت. حتی رخداد این 
پدیده، ممکن اســت برخی از اقتصادهای توسعه یافته 
فعلی را نیز به چالش بکشد و کشورهای نوظهور در عرصه 
علم، فناوری و نوآوری، نقش مســلط در اقتصاد جهان 

پساکرونا داشته باشند.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، ضرورت توجه 
بیشتر مسئوالن به تجارت الکترونیک را بررسی می کند. 

سهم اقتصاد دیجيتال كشور در سال 98 به 6.5 درصد GDP رسيد

افزایش سهم اقتصاد دیجیتال با وحشت کرونا
    راه اندازی فروشگاه های آنالین راهكار عبور از كرونا                                                                             تهدید كرونا و فرصت شبكه فروش آنالین

تقویت زیرساخت های دیجیتالی الزمه توسعه تجارت الکترونیک
علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران

تجارت الکترونیک هرچند پیش از این هم رشد داشت؛ ولی با شیوع کرونا در مجموع رشد بیشتری یافته است. اقتصاد دیجیتال یک رویکردی جدید است که در دهه های اخیر مورد اقبال قرار گرفته است. روند خرید از پلتفرم ها و سامانه های 
اینترنتی در کل محصوالت مورد نیاز خانوار شتاب گرفته و این در حالی است که پیش از این جدی گرفته نمی شد. این نوع خرید در مورد زعفران و محصوالت جانبی آن بی تاثیر نبوده است. ولی در کل نمی توان آن را برای زعفران و محصوالتی 
که از زعفران تولید می شود نقطه عطف تلقی کرد. در کل با شیوع کرونا فروش های الکترونیکی در ایران و البته در جهان افزایش جدی داشته اند و با جهش روبه رو بوده اند؛ ولی هنوز سهم شان از کل اقتصاد ملی ما بسیار ناچیز است. شرکت 
های مختلف و حتی فروشگاه های زنجیره ای و شرکت های تولیدی در حال حاضر به این بخش توجه بیشتری دارند و این مساله نویدبخش این است که ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرف کننده با چنین پلتفرم هایی برقرار شده و صدای 

مصرف کننده و خواسته های او از طریق تجارت الکترونیک شنیده می شود و یکی از نتایج آن کاهش هزینه هاست که نویدبخش ارتباط نزدیک تر بین این دو گروه است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

يادداشت

مجلس به معضل قمار اینترنتی ورود کند
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بر ضرورت تدوین طرحی در مجلس برای مقابله با قمار اینترنتی تاکید کرد و گفت: باید فرهنگ سازی مناسب انجام شود تا مردم به 

چنین سایت هایی اعتماد نکنند. جمشید جعفرپور با هشدار نسبت به گسترش فعالیت سایت های قمار و شرط بندی، گفت: فعالیت این سایت ها مبتنی بر مساله روانی 
است که معموالت افراد می خواهند در کوتاه مدت سرمایه هنگفت و گزافی به دست بیاورند.

بانک اطالعاتی استارتاپ های آی سی تی )ICT( با جمع آوری دیتاهای مربوط به 
بیش از یک هزار و ۲۰۰ کسب و کار موفق نوپا با حمایت ستاد توسعه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندســازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ایجاد شد. در همین رابطه »مهدی محمدی« دبیر این ستاد می گوید: »با ایجاد 
پایگاه داده اقتصاد دیجیتال ایران، به دنبال تحلیل رفتار یک اکوسیستم با استناد 
به داده های واقعی و استفاده از آنها برای انجام کارهای مطالعاتی، سیاستگذاری و 
برنامه ریزی دقیق و تخصیص منابع بهتر در این اکوسیستم استارتاپی و دانش بنیان 
هستیم.«مهدی محمدی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با 
بیان مطلب فوق گفت: در تمام دنیا با جمع آوری اطالعات پایه یک اکوسیستم را 
تحلیل رفتاری کرده و بر طبق آن کارهای مطالعاتی، سیاستگذاری، برنامه ریزی 
و تخصیص منابع را انجام می دهند. از آنجایی کــه اطالعات پایه ای )دیتابیس( 
از کســب و کارهای اقتصادی دیجیتالی در کشــور وجود نداشــت، مدیران بر 
 اســاس تجربیات خود در ایــن حوزه ها تصمیم گیــری می کردنــد و از این رو

 تصمیم گیری ها پایه علمی نداشت بنابراین تصمیم گرفتیم چنین بانک اطالعاتی 
را در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد کنیم.محمدی افزود: از حدود یکســال پیش 
احساس کردیم در این زمینه نقص عمده ای داریم و دیتابیس کامل و دقیق، قابل 
تحلیل و دسترسی و شفافی نداریم تا همه بتوانند به آن دسترسی داشته باشند و 
باید این نقص را برطرف می کردیم از این رو با حداقل داده هایی که در حوزه اقتصاد 
دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از گذشته تاکنون در اختیار 
داشتیم داده ها را جمع آوری و این بانک را ایجاد کردیم.دبیر ستاد توسعه اقتصاد 
دیجیتال و هوشمند سازی با بیان اینکه در معاونت علمی و فناوری دو دیتابیس مهم 
قرار دارد، گفت: یک دیتابیس متعلق به شرکت های دانش بنیان است که نزدیک 
به ۵ هزار شرکت را در بر می گیرد و دیگر دیتابیس، مربوط به شرکت های خالق 
است که حدود 8۰۰ شرکت را شامل می شود. بنابراین سعی کردیم حدود 6 هزار 

تا از دیتاها را در فاز اول دسته بندی و یکپارچه سازی کنیم که بعد از تحلیل به این 
نتیجه رسیدیم که در حوزه شرکت های دانش بنیان حدود ۴۰ درصد و در حوزه 
شرکت های خالق ۵۰ درصد در حوزه اقتصاد دیجیتال فعال هستند.وی افزود: 
این اطالعات در سایتی به آدرس digitalstat.ir قرار داده شده است و با توجه به 
داده های موجود در دو بخش یعنی شرکت های دانش بنیان و خالق، تحلیل های 
 اســتانی این کار را انجام داده ایم. جداول و اطالعات موجود نشــان می دهد که 
کدام اســتان ها در چــه حوزه هایی فعال هســتند کــدام اســتان ها در چه 
حوزه هایــی دارای پتانســیل و ظرفیت خوبی بــوده و کدام اســتان ها عقب 
هستند. به عنوان مثال می توان مشاهده کرد که کدام اســتان ها در حوزه های 
اقتصاد دیجیتال فعال هســتند. طبق این داده ها تهران با هزار و 76۰ شــرکت 
 پیشــتاز اســت و در رتبه های بعــدی اصفهان با ۲۲۱ شــرکت و خراســان

 رضوی با ۱۰7 شــرکت قرار دارند.محمدی با اشــاره به اینکــه در حال اضافه 
کردن دو بخش داده های دیگر نیز هســتیم، گفت: این دو بخش جدید شامل 
 داده های دانشــگاهی و مراکز مطالعاتــی در حوزه پتنت ها )ثبــت اختراع( و

 مقاله ها اســت. مقاالت و پتنت های حوزه های اقتصــاد دیجیتال مانند بالک 
چین، هوش مصنوعی، فضای ابری، اینترنت اشیا، ۵G، روبات ها و... به تفکیک 
آمده اســت به طوری که اکنون بیــش از ۳۰۰ هزار پتنت و بیــش از ۴۰۰ هزار 
مقاله بین المللــی مرتبط با حوزه اقتصــاد دیجیتال وجــود دارد به طوری که 
می توان با جســت و جویی به تفکیــک حوزه فنــاوری، آنها را مشــاهده کرد. 
وی با بیان اینکه ایــن کار را با حداقــل هزینه )۵ میلیون تومــان( و با تکیه بر 
نیروهای ســتاد اقتصاد دیجیتال انجام دادیم، افزود: حتی طراحی دیتابیس ها 
و خود پلتفرم در ســتاد انجام شــد تا بانک اطالعاتی بــرای کارهای مطالعاتی 
 محققان در دسترس باشد و از سوی دیگر بتوان با اســتفاده از داده های به روز، 

برنامه ریزی ها و سیاستگذاری هایی انجام داد. 

ایجاد بانک اطالعاتی استارت آپ ها 

شرکت های دانش بنیان با حمایت شــبکه فناوری و نوآوری ایران و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از خدمات بیمه تکمیلی 
بهره مند می شــوند. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، یکی از 
درخواست های عمده اســتارتاپ ها و فعاالن فناوری که به صورت 
آزاد )فریلنسر( فعالیت می کنند بیمه و حل مشکالت بیمه ای است. 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عالوه بر حمایت هایی که 
از شرکت های دانش بنیان می کند با ورود در این زمینه تسهیالتی 
را برای دانش بنیان ها فراهم کرده  تا بخشــی از مشکالت آن ها حل 
شود.شبکه نوآوری و فناوری ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری طرحی را اجرایی کرده که می تواند بخشــی از مشکالت 
شرکت های دانش بنیان در زمینه بیمه را مرتفع کند. شرکت های ثبت 
نام کننده در این طرح عمال به عضویت شبکه نوآوری و فناوری ایران 
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در می آیند و می توانند 
از خدمات دیگر این شــبکه نیز برخوردار شوند.براساس این طرح 
شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور، شرکت  های نوپا، شتابدهنده ها، 
شرکت های عضو پارک های فناوری، مجتمع های فناوری و مراکز 
نوآوری و شرکت های عضوشــان، صندوق های پژوهش و فناوری، 
صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و... می توانند از خدمات بیمه 

تکمیلی بهره مند شوند.

فعاالن فنــاور آزاد کار مشــمول بیمــه تکمیلی 
می شوند

این طرح شامل دو بخش است، بخش اول تمام اشخاص حقوقی شامل 

شرکت های دانش بنیان، فناور و استارتاپ ها را در بر می گیرد و برای 
اولین بار بخش دوم این طرح فعاالن فناور آزاد کار )فریلنسر( را نیز 

شامل شده است. 
فریلنسر ها می توانند با بیمه های پایه مختلف از این بیمه تکمیلی 
فناورانه بهره مند شوند.ششــمین دوره ثبت نام این طرح بر اساس 
چهار ســطح خدمات درمانی از ۱۰ اردیبهشت 99 آغاز شده است. 
بیمه شدگان، خدمات تکمیلی درمانی فناورانه را در سطوح مختلف و 

با قیمت های متفاوت دریافت می کنند. 
عالوه بر بیمه شــده اصلی، اعضای خانواده، پدر و مادر و افراد تحت 
تکلف نیز می توانند با رعایت شــرایط و قوانین بیمه ای مندرج در 
فرم های ثبت نام از این خدمات بیمه ای برخوردار شوند.هزینه های 
بیمارستانی تخصصی و عمومی، زایمان، درمان نازایی، انواع هزینه های 
پاراکلینیکی و دندانپزشــکی از جمله مواردی هستند که این بیمه 
درمانی فناورانه آن را پوشــش می دهد.در این طرح چهار ســطح 
خدمات درمان تکمیلی با تعهدات و قیمت  های متفاوت برای انتخاب 
ارائه شده است و همه بیمه شدگان اصلی، همسر و فرزندان آن ها بدون 
محدودیت سن و با حق بیمه یکسان تحت پوشش قرار می گیرند. 
همچنین کارکنان شرکت هایی که بیمه می شوند می توانند والدین 
خود را تا سقف سنی 7۰ سال، بدون افزایش حق بیمه، تحت پوشش 
خدمات بیمه ای قرار دهند.این قرارداد سطح جامع و کم  نظیری از 
خدمات درمانی شامل هزینه های بیمارستانی تخصصی و عمومی، 
زایمان، درمان نازایی، انواع هزینه های پاراکلینیکی و دندانپزشکی را 

به بیمه شدگان ارائه می دهد.

شرایط بیمه تکمیلی دانش بنیان ها در سال ۹۹

از زمان ورود روابط عمومی به 
ادبیات دیوان ســاالری اداری 
ایران تا به امــروز، این حوزه 
همواره تعریــف و کارکردی 
ســهل و ممتنع داشته است: 
ســهل از دیدگاه عموم مردم 
که نسبت به آن شناخت کافی 
و دقیِق علمی ندارند و کارکرد 
آن را برای انجام فعالیت های 
اجرایی ســاده ای چون چاپ 
و پاسخگویی های رایج تصور 
می کنند؛ و ممتنع از دیدگاه 
صاحبان فن و اندیشه که می دانند از همان روزهای اولیۀ شکل گیری این واژه و 
متداول شدن آن تا به امروز، روابط عمومی همواره حوزه ای پیچیده و تأثیرگذار 
بوده است و کارکرد آن برای سازمان ها و ارگان ها حیاتی تر از آن چیزی است که 

در ذهن عموم وجود دارد.
کارکردهای روابط عمومی

بر اســاس مجموع تعاریف ذکرشــده از روابط عمومی، می تــوان کارکردهای 
زیادی را برای این حوزه در نظر گرفت.روابط عمومی روحیۀ پرسشگری را بسط 
می دهد، قدرت اقناع دارد، هدایت و نفوذ در افکار عمومی را برنامه ریزی می کند، 
تنظیم کنندۀ روابط درون و بیرون از ســازمان است، بر بهبود سرمایۀ اجتماعی 
سازمان مؤثر است و می تواند مشــارکت در فعالیت ها را افزایش دهد و... این ها 
گوشه ای از ویژگی ها و کارکردهای روابط عمومی بر اساس تعاریف کالسیک آن 
است، کارکردهایی که به مرور شــکل گرفته و امروز و با رشد فناوری ارتباطات و 

اطالعات بسیار بیشتر هم شده است.
تأثیر تکنولوژی بر روابط عمومی

پیشــرفت تکنولــوژی به خصــوص در حــوزۀ ارتباطات و حرکت به ســمت 
دیجیتالیزیشن )Digitalization( و فعالیت های آنالین دنیای جدیدی را به 
روابط عمومی باز کرده است. دنیایی که حداقل در ایران، در ابتدای راه آن هستیم و 
هنوز مسیرهای بسیاری را در آن طی نکرده ایم.وجود تکنولوژی های نوین، روابط 
عمومی را ملزم می کند که با فاصله گرفتن از الگوهای سنتی و قدیمی و استفادۀ 
صرف از رسانه های اصلی و کالسیک به سمت رسانه های جدید و اجتماعی حرکت 
کند. تکنولوژی امروز باعث شده الگوهای خطی و یک طرفه به الگوهای تعاملی 
تبدیل شــود.برقراری ارتباط و انتقال اطالعات به سیاست گذاران و برنامه ریزان 
سازمان و همچنین سرعت، شفافیت و جهت دهی صحیح اطالع رسانی از مدیریت 

سازمان به مخاطبان وظایف اصلی روابط عمومی است. انجام این مأموریت نیازمند 
دانستن شیوه ها و روش های تازه و کاربرد تجهیزات ارتباطی نوین است. روش های 
قدیمی دست یابی و نگهداری اطالعات و پردازش و انتقال آن در عصر کنونی، که 
عصر انقالب اطالعات و ارتباطات است، روابط عمومی را با سکون مواجه خواهد کرد. 
امروز دیگر مدت هاست از عصری که می شد با یک رپورتاژ در یک نشریۀ پرمخاطب، 
پیام خود را به مخاطب برسانیم فاصله گرفته ایم.امروزه پیشرفت های ارتباطی باعث 
شده افکار عمومی توسعه پیدا کند و آن تفسیر قدیمی که روابط عمومی را تنها در 
دایرۀ تعامل با رسانه ها محدود نگه می داشت بی اعتبار شود. دنیای ارتباطات، ما را 
ملزم به ایجاد و حفظ تعامالت گسترده، نه تنها با رسانه های گروهی، که با گروه ها و 
اشخاص مرجع اجتماعی می کند و این دنیای جدیدی است که پیش روی ماست.

هوش مصنوعی و روابط عمومی
در میان تغییرات گســترده ای که در حوزۀ ارتباطات و روابط عمومی روی داده، 
یکی از مهم ترین و راهبردی ترین ها »هوش مصنوعی« و تأثیر آن بر فناوری های 
حوزه روابط عمومی بوده است. تأثیر این تکنولوژی امروز در حوزه های مختلفی 
مانند آنالیز و ارتباط و شبکه های اجتماعی داده کاوی مشخص است. پیشرفت 
این حوزه به قدری بوده که امروز »بات ها« یا »ربات ها« به عنوان دستیار در روابط 
عمومی ها مورد استفاده قرار می گیرند و هر روز به تنوع و شمار آن ها افزوده می شود.

جمع آوری اطالعات به صورت هوشمند و با استفاده از هوش مصنوعی نه تنها در 
وقت صرفه جویی کرده، بلکه باعث کاهش هزینه های مربوطه به دلیل استفادۀ 
به صرفه تر از نیروی انسانی شده است. از طرفی دقت هوش مصنوعی به دلیل دخیل 
نبودن عناصری مانند خستگی، کم بودن انگیزه، شرایط نامساعد روحی، اختالفات 
درون سازمانی و.... بهره وری را افزایش داده است. اما نکته ای که در استفاده از این 
تکنولوژی باید مورد توجه قرار گیرد آن است که این تکنولوژی و فرآوری های آن 
باید در کنار نیروی انسانی و همراه با عواطف و احساس و درک انسان به کار رود. 
گرچه با تعریف الگوریتم ها و کدنویسی ها می توان به تجزیۀ اطالعات و تحلیل 
آن توسط هوش مصنوعی نزدیک شد و قدم های بسیار مؤثری نیز در این حوزه 
برداشته شده است، اما کماکان نمی توان از نقش کاربر انسانی برای تحلیل دقیق تر 
و صحیح تر اطالعات چشم پوشی کرد. شهود و عواطف و درک انسان مسئله ای است 
که هنوز تکنولوژی نتوانسته به آن وارد شود. در حال حاضر بهترین راه برای روابط 
عمومی ها ترکیب هوش مصنوعی و نیروی انسانی است.عدم توجه و استفاده از 
این فناوری های ارتباطی و بسنده کردن به الگوهای قدیمی به ایجاد رکود یا حتی 
مرگ سازمان منجر می شود. در عصری که اطالعات در حال انفجار است و حجم 
اطالعات به نحو بی سابقه ای رشد داشته، دیگر نمی توان بدون فناوری های وابسته 
به هوش مصنوعی مانند »تحلیل بیگ دیتا« از تغییرات و افکار عمومی مطلع بود 

و با آن تعامل داشت.

شرکت فوالد سفیددشــت چهارمحال و بختیاری موفق به اخذ گواهینامه 
سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO9۰۰۱:۲۰۱۵ از شرکت 
SGS شد.مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری ضمن 
تأیید این خبر گفت: با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و با رعایت کلیۀ 
پروتکل های مربوط به این امر، در روزهای۲۰ و ۲۱ اردیبهشــت ماه سال 
  SGS جاری، جلساتی از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد. ممیزان شرکت
شرکت را مورد ممیزی قرار دادند و این گواهینامه را به شرکت فوالدسفید 

دشت چهارمحال و بختیاری اعطا کردند. 
محمود ارباب زاده درپی کســب ایــن موفقیت ضمن قدردانــی از همت و 
همکاری تمامی کارکنان واحدها و مشــاوران شرکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: نگاه شرکت در این حوزه نه صرفا کسب گواهینامه، بلکه اصالح فرایندها 

و ساختارها و کمک به بهبود مستمر و رشد و تعالی سازمان بوده است و کسب 
این گواهینامه اولین گام در مسیر مدیریت کیفیت شرکت است.

مدیر روابط عمومی فوالد مباركه در روز ملی ارتباطات و روابط عمومی گفت:

مرگ سازمان ها با عدم بهره گیری از تکنولوژی های نوین ارتباطات

دریافت گواهینامۀ ISO9001:2015 توسط شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

 مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در روز ملی ارتباطات و روابط عمومی گفت:
 های نوین ارتباطات گیری از تکنولوژی ها با عدم بهره مرگ سازمان 

داشته است: سهل از ساالری اداری ایران تا به امروز، این حوزه همواره تعریف و کارکردی سهل و ممتنع  از زمان ورود روابط عمومی به ادبیات دیوان 
های ای چون چاپ و پاسخگویی های اجرایی سادهدیدگاه عموم مردم که نسبت به آن شناخت کافی و دقیِق علمی ندارند و کارکرد آن را برای انجام فعالیت 

واژه و متداول شدن آن تا به امروز، روابط   گیری ایندانند از همان روزهای اولیۀ شکل کنند؛ و ممتنع از دیدگاه صاحبان فن و اندیشه که می رایج تصور می 
 تر از آن چیزی است که در ذهن عموم وجود دارد.ها حیاتی ها و ارگان ای پیچیده و تأثیرگذار بوده است و کارکرد آن برای سازمان عمومی همواره حوزه

 کارکردهای روابط عمومی
 ردهای زیادی را برای این حوزه در نظر گرفت.توان کارکبر اساس مجموع تعاریف ذکرشده از روابط عمومی، می 

کنندۀ روابط درون و کند، تنظیم ریزی می دهد، قدرت اقناع دارد، هدایت و نفوذ در افکار عمومی را برنامه روابط عمومی روحیۀ پرسشگری را بسط می 
ها ای از ویژگی ها گوشه ها را افزایش دهد و... این مشارکت در فعالیت تواند بیرون از سازمان است، بر بهبود سرمایۀ اجتماعی سازمان مؤثر است و می 

مرور شکل گرفته و امروز و با رشد فناوری ارتباطات و اطالعات و کارکردهای روابط عمومی بر اساس تعاریف کالسیک آن است، کارکردهایی که به 
 بسیار بیشتر هم شده است.

 تأثیر تکنولوژی بر روابط عمومی
های آنالین دنیای جدیدی را به روابط ( و فعالیت Digitalizationخصوص در حوزۀ ارتباطات و حرکت به سمت دیجیتالیزیشن )تکنولوژی به پیشرفت 

 ایم.عمومی باز کرده است. دنیایی که حداقل در ایران، در ابتدای راه آن هستیم و هنوز مسیرهای بسیاری را در آن طی نکرده
های جدید و اجتماعی حرکت کند. های اصلی و کالسیک به سمت رسانه کند که با فاصله گرفتن از الگوهای سنتی و قدیمی و استفادۀ صرف از رسانه ین، روابط عمومی را ملزم می های نووجود تکنولوژی 

 طرفه به الگوهای تعاملی تبدیل شود.تکنولوژی امروز باعث شده الگوهای خطی و یک 
رسانی از مدیریت سازمان به مخاطبان وظایف اصلی روابط عمومی دهی صحیح اطالع ریزان سازمان و همچنین سرعت، شفافیت و جهت گذاران و برنامه طالعات به سیاست برقراری ارتباط و انتقال ا 

یابی و نگهداری اطالعات و پردازش و انتقال آن در عصر کنونی، که ست های قدیمی دهای تازه و کاربرد تجهیزات ارتباطی نوین است. روش ها و روش است. انجام این مأموریت نیازمند دانستن شیوه
شد با یک رپورتاژ در یک نشریۀ پرمخاطب، پیام خود را به مخاطب هاست از عصری که می عصر انقالب اطالعات و ارتباطات است، روابط عمومی را با سکون مواجه خواهد کرد. امروز دیگر مدت 

 ایم.برسانیم فاصله گرفته 
اعتبار شود. دنیای ارتباطات، ما را داشت بی ها محدود نگه می های ارتباطی باعث شده افکار عمومی توسعه پیدا کند و آن تفسیر قدیمی که روابط عمومی را تنها در دایرۀ تعامل با رسانه امروزه پیشرفت 

 کند و این دنیای جدیدی است که پیش روی ماست.ها و اشخاص مرجع اجتماعی می روههای گروهی، که با گتنها با رسانه ملزم به ایجاد و حفظ تعامالت گسترده، نه 
 هوش مصنوعی و روابط عمومی

عمومی بوده است. تأثیر این های حوزه روابط ها »هوش مصنوعی« و تأثیر آن بر فناوری ترین ترین و راهبردی ای که در حوزۀ ارتباطات و روابط عمومی روی داده، یکی از مهم در میان تغییرات گسترده
عنوان دستیار در روابط ها« به ها« یا »ربات کاوی مشخص است. پیشرفت این حوزه به قدری بوده که امروز »بات های اجتماعی دادههای مختلفی مانند آنالیز و ارتباط و شبکه تکنولوژی امروز در حوزه

 شود.ها افزوده می وع و شمار آن گیرند و هر روز به تن ها مورد استفاده قرار می عمومی 
تر از نیروی انسانی شده است. از صرفه دلیل استفادۀ به های مربوطه به جویی کرده، بلکه باعث کاهش هزینه تنها در وقت صرفه صورت هوشمند و با استفاده از هوش مصنوعی نه آوری اطالعات به جمع 

ای که در استفاده وری را افزایش داده است. اما نکته سازمانی و.... بهرهنند خستگی، کم بودن انگیزه، شرایط نامساعد روحی، اختالفات درون طرفی دقت هوش مصنوعی به دلیل دخیل نبودن عناصری ما
ها حساس و درک انسان به کار رود. گرچه با تعریف الگوریتم های آن باید در کنار نیروی انسانی و همراه با عواطف و ا از این تکنولوژی باید مورد توجه قرار گیرد آن است که این تکنولوژی و فرآوری 

توان از نقش کاربر انسانی برای تحلیل های بسیار مؤثری نیز در این حوزه برداشته شده است، اما کماکان نمی توان به تجزیۀ اطالعات و تحلیل آن توسط هوش مصنوعی نزدیک شد و قدم ها می و کدنویسی 
ها ترکیب هوش ای است که هنوز تکنولوژی نتوانسته به آن وارد شود. در حال حاضر بهترین راه برای روابط عمومی پوشی کرد. شهود و عواطف و درک انسان مسئله عات چشم تر اطال تر و صحیح دقیق 

 مصنوعی و نیروی انسانی است.
شود. در عصری که اطالعات در حال انفجار است و حجم اطالعات به نحو قدیمی به ایجاد رکود یا حتی مرگ سازمان منجر می های ارتباطی و بسنده کردن به الگوهای عدم توجه و استفاده از این فناوری 

 شت.دیتا« از تغییرات و افکار عمومی مطلع بود و با آن تعامل داهای وابسته به هوش مصنوعی مانند »تحلیل بیگ توان بدون فناوری ای رشد داشته، دیگر نمی سابقه بی 
 مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه  

  


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



