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شاخص کل روز گذشته ریزش  33هزار واحدی داشت

سرمقاله

کانون
تالطم بورس

عبــاس علـــــوی راد،
اقتصاددان

به نظر می رســد نوسانات
بــورس و ریــزش و فراز و
فرودهایی که در این مدت
بــه ویژه در هفتــه جاری
روی شــاخص بورس اتفاق افتاده می تواند در
قالب دو دسته عوامل دســته بندی شود .یک
دســته عوامل در مورد کارکردهای درون بازار
سرمایه است که مهم ترین آن بحث عرضه های
اولیه ای بود که دولت شروع کرد و بنا به دالیلی
استمرار نداشت...
متن کامل د ر صفحه4

خرید و فروشهای هیجانی در بورس
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خبریازجلسه
شورایعالی کار برای
ترمیممزد نیست

تسه وارد کانال
 ۷۵هزار تومان شد
بوکارهایاینترنتی
تنها32درصدازکس 
تا پایان سال دوام میآورند

کرونا به تنهایی تحول
دیجیتال را
کلیدنمیزند

وضعیت بازار اجاره پس از پایان مهلت کرونایی مستأجران چه میشود؟

نگرانیمستأجران
از رشد جهشی اجاره بها

صفحه4

کاهش شاخص توسعه انسانی پس از سه دهه به دلیل کرونا
در شرایطی که رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای
جهان تحت تاثیر پیامدهای شیوع کرونا قرار گرفته،
دفتر توسعه سازمان ملل کرونا را بحرانی ضد توسعه
ای خوانده است که می تواند باعث کاهش شاخص
توسعه انسانی جهان پس از  ۳۰سال افزایش متوالی
شود .عالوه بر شاخص توسعه انسانی ،انتظار می رود
شاخص های آموزشی ،بهداشــتی و استانداردهای
زندگی نیز در ســطح جهان در مقایسه با سال قبل
کاهش پیدا کنند.این دفتر پیش بینی کرده اســت
سرانه درآمد جهانی تا پایان امسال با کاهش چهار

درصدی نسبت به ســال قبل مواجه شود .پیش از
این نیز بانک جهانی هشدار داده بود بحران کرونا می
تواند باعث سقوط  ۶۰میلیون نفر از جمعیت جهان
به ورطه فقر مطلق شود .دفتر توسعه سازمان ملل
با اســتناد به گزارش برنامه جهانی غذا اعالم کرده
است  ۲۶۵میلیون نفر در سراسر جهان با مشکالتی
در تامین غذایی خود مواجه و اقتصاد جهانی نیز به
دلیل شیوع کرونا در سال جاری متحمل خسارت۱۰
تریلیون دالری خواهد شد .آخیم اشتاینر ،مدیر دفتر
توسعه سازمان ملل در همین رابطه گفت :همه گیری

کرونا بر روی چهره جهان زخم های بسیار عمیقی
را بر جای خواهد گذاشــت و بــدون وجود حمایت
منسجم از طرف جامعه جهانی ،با ریسک معکوس
شدن روند توسعه مواجهیم که حداقل در طول دو
دهه اخیر سابقه نداشته است .حتی اگر جان انسان
ها حفظ شود ،ریسک های ناشی از کرونا می توانند
فرصت های رشد و توســعه زیادی را نابود کنند .در
این شرایط تنها کشورهای فقیر آسیب نخواهند دید و
کشورهای توسعه یافته نیز در معرض یک خطر کامال
جدی هستند.

افزایش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سه سال گذشته
بررســی روند پرداخت بیمه بیکاری طی سالهای
 ۹۶تــا  ۹۸نشــان میدهد کــه تعــداد مقرری
بگیران جدید در این مدت روند افزایشــی داشته
است.
به گزارش ایســنا ،بررســی بیمه بیــکاری و افراد
بهرهمند از این مزیت ،یکی از مواردی است که می
تواند در تحلیل بازار کار کشورها مفید واقع شود.
در حال حاضــر رویکرد جهانــی در این خصوص
کاهش تعداد مقــرری بگیران با تاکیــد بر حفظ
اشــتغال اســت چرا که افزایش این امر میتواند
بیانگر مشــکالت اقتصادی کارگاههــا و تعطیلی
آنها باشد.
گزارش مرکز آمــار و اطالعات راهبــردی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از بررسی مقرری بگیران
جدید طی ســالهای  ۱۳۹۸-۱۳۹۶روند افزایشی
این تغییرات را نشــان میدهد به نحوی که میزان
تغییرات سال  ۹۸نسبت به ســال قبل از آن۱.۸ ،
درصد بوده است.
بر اســاس این گزارش در حالی که تعداد مقرری
بگیران جدید بیمه بیکاری در سال ۲۵۹ ،۱۳۹۷
هزار و  ۲۸۶نفر بوده است ،این میزان در سال ۱۳۹۸
به  ۲۶۳هزار و  ۸۲۹نفر رسیده است.
همچنین در ســال  ۱۳۹۷برای  ۱۸هــزار و ۱۱۲

قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت :تعرفه
آب از دهم اردیبهشت ماه  ۹۹بر اساس مجوزهای شورای
اقتصاد هفت درصد افزایش یافته است.محمدرضا احمد
نسب در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه بر اساس مصوبه
شورای اقتصاد هر سال باید قیمت آب هفت درصد افزایش
یابد،اظهارکرد:امسالنیزقیمتآبهمچونسالگذشته
تنها هفت درصد افزایش یافته است.چندی پیش رضا
اردکانیان  -وزیر نیرو  -در این باره گفت :از دو سال پیش،
هیئت وزیران با توصیه و تاکید رئیس جمهور ،وزارت نیرو
را درخصوص افزایش سالیانه تعرفههای آب و برق به رقم

دو روز پس از گفتوگــوی تلفنی رئیس جمهور و
رئیس کل بانک مرکزی و تاکید حسن روحانی بر
کنترل تورم ،بانک مرکزی طی بیانیهای چارچوب
هدفگذاری نرخ تــورم را اعالم و بر این اســاس،
هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکســاله،
 ۲۲درصد با دامنه مثبت و منفــی  ۲واحد درصد
تعیین کرد .بانک مرکــزی طی بیانیهای چارچوب
هدفگذاری نرخ تــورم را اعالم و بر این اســاس،
هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکســاله،
 ۲۲درصد تعیین کرده است .این بیانیه دو روز پس
از گفتوگوی تلفنی حسن روحانی ،رئیس جمهور و
عبدالناصر همتی...
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خیزبلنداوراقتسهیالتمسکن
برای افزایش قیمت
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هدفگذاری
تورم  22درصدی
برای سال99

نفر مقرری بگیــر بیمه بیکاری فرصت اشــتغال
جدید فراهم شــده که این میزان در سال گذشته
به  ۲۲هزار و  ۴۴۵اشــتغال جدیــد افزایش یافته
اســت .تعداد افــرادی که مقرری بیمــه بیکاری
آنهــا در ســال  ۹۸قطــع شــده بیــش از ۲۴۱
هــزار و  ۵۷۰نفر بــوده کــه از این تعــداد قطع
مقــرری  ۲۲هــزار و  ۴۴۵نفر به دلیل اشــتغال
جدیــد و  ۲۱۹هــزار و  ۱۲۶نفر بــه دالیل دیگر
صورت گرفته است.
مالک پرداخت مقــرری بیمه بیکاری
چیست؟
بر اســاس قانون ،پرداخت مقــرری بیمه بیکاری
به کســانی صورت میگیرد که به طــور غیر ارادی
و به علت حوادث غیرمترقبه مانند ســیل ،زلزله،
آتش ســوزی و مواردی همچون کرونا بیکار شده
باشــند .مطابق ماده  ۶قانون بیمه بیــکاری ،افراد
بیکار شــده موظفند حداکثر ظرف  ۳۰روز مراتب
بیکاری خود را به ادارات کار استان محل سکونت
اعالم کنند.
مجردین حداقل شــش ماه و حداکثــر  ۳۶ماه و
کارگــران متاهــل حداقــل  ۱۲مــاه و حداکثر
 ۵۰مــاه با داشــتن ســابقه پرداخت حــق بیمه

قیمت آب افزایش یافت

هفت درصد محدود کرد و بیش از این مقدار افزایش تعرفه
نخواهیمداشت،حتیکسانیکهدرالگویمصرف،مصرف
کمتری داشته باشند ،پاداش دریافت خواهند کرد.وی
اضافه کرد :در سال گذشته در حوزه برق ،صنایع بزرگ
که همراهی خوبی در تعجیل ساعت استفاده از برق برای
کمک به خاموشی صفر در تابستان داشتند ،بیش از۲۰۰
میلیارد تومان پاداش گرفتند و همچنین به بخش خانگی
نیز  ۱۰۶میلیارد تومان پاداش به اشکال مختلف تعلق
گرفت.به گفته وزیر نیرو  ،متقابال برای کسانی که به هر
دلیلی مصارف باالتری از الگوی مصرف داشتند ،بر اساس

میتواننــد از حمایــت اجتماعی بیمــه بیکاری
برخوردار شوند.
دالیل قطع مقرری بیمه بیکاری
کارگرانی که از مقــرری بیمه بیکاری اســتفاده
میکنند ،درصورت اشــتغال مجدد ،مقرری بیمه
بیکاری آنان قطع میشود.
چنانچه مــدت پرداخت بیمه بیکاری تمام شــود
یا اینکه فرد به کار جدیدی مشــغول شــود یا در
صورت پیدا شــدن کار تخصصــیاش از قبول آن
خودداری کند ،همچنین اینکه مشــمول دریافت
مســتمری بازنشســتگی و از کارافتادگــی کلی
شــود ،دیگر نمیتوانــد از مقرری بیمــه بیکاری
استفاده کند.
به گزارش ایسنا ،در حال حاضر بیمه شدگانی که به
علت تغییرات ساختار اقتصادی بنگاه ،از کار بیکار
شوند با تایید شورای عالی کار تحت پوشش بیمه
بیکاری قرار میگیرند؛ همچنین هر گونه تغییر یا
بازسازی خطوط تولید ،جابجایی کارگاه یا ماشین
آالت به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید
جزو تغییر ساختاری تلقی شــده و با تایید شورای
عالی کار ،کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار
میگیرند.

مصوبه هیئت وزیران از دو سال پیش ۱۶ ،درصد افزایش
اعمال میشود که البته این افزایش با هدف تامین درآمد
نبوده و هدف هدایت و تشویق به سمت خوش مصرفی
این مصرف کنندگان بوده است.در حال حاضر بیش از
 ۷۰درصد مشترکان یا در محدوده الگوی مصرف یا زیر
الگوی مصرف هستند و افزایش قیمت تعرفهها نیز خارج
از موارد ذکر شــده به هیچ وجه اعمال نخواهد شد .اگر
مستندی در این زمینه مشاهده شد اطالعرسانی با شماره
مستقیم وزارت نیرو انجام شود تا بنده شخصا موضوع را
پیگیریکنم.
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نماینده کارگران در شورای عالی کاربا اشاره به
اینکه وزارت کار در برگزاری جلســات شورای
عالی کار وقت کشــی می کنــد گفت :مطابق
آیین نامه شــورای عالی کار ماهانــه باید یک
جلسه تشــکیل دهد و حتی اگر یک سوم اعضا
درخواست کنند دبیرخانه مکلف است جلسه
تشــکیل دهد.ناصرچمنی,نماینــده کارگران
در شــورایعالی کار ،دربــاره آخرین وضعیت
جلسه شورای عالی کار گفت :عجیب است که
علی رغم تأکیدهای مقام معظم رهبری هنوز
خبری...
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اقتصاد
ایرانوجهان

اخبار

قیمت سکه به ۷میلیون و ۶۲۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ششم خردادماه ۱۳۹۹در معامالت بازار آزاد تهران به ۷میلیون و ۶۲۰هزار تومان رسید .قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم
 ۷میلیون و ۳۰۰هزار تومان ،قیمت هر نیم سکه ۳میلیون و ۸۳۰هزار تومان و ربع سکه ۲میلیون و ۱۲۰هزار تومان است .قیمت هر قطعه سکه یک گرمی نیز به ۱میلیون و ۹۰هزار
تومان رسید .هر اونس طال در بازارهای جهانی  ۱۷۳۱دالر و  ۹۸سنت و هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز  ۷۳۶هزار و  ۱۸۰تومان است.

بانک مرکزی طی بیانیهای اعالم کرد

هدفگذاری تورم  22درصدی برای سال99

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

ریزش ۳۳هزار واحدی شاخص بورس

بازار سرمایه روز گذشته هم مانند روزهای اخیر
نزولی به پایان رسید و شــاخص این بازار که در
ساعات ابتدایی معامالتی روندی صعودی داشت،
بیش از  ۳۳هزار واحد کاهــش یافت .به گزارش
ایسنا ،شــاخص کل بازار ســرمایه روز گذشته با
 ۳۳هزار و  ۱۵۱واحد کاهــش به رقم  ۹۲۶هزار و
 ۶۸۸واحد رسید .شاخص کل با معیار هم وزن نیز
 ۵۷۵۲واحد کاهش یافت و عدد  ۳۱۲هزار و ۵۲۸
واحد را ثبت کرد .معامله گران این بازار  ۷۸۶هزار
معامله انجام دادند که  ۶۳هزار و  ۸۰۹میلیارد ریال
ارزش داشت .ظنایع پتروشیمی خلیج فارس ،فوالد
مبارکه اصفهان ،ملی صنایع مس ایران ،معدنی و
صنعتی گل گهر ،مخابرات ایران ،معدنی و صنعتی
چادرملو و پتروشیمی پارس نسبت به سایر نمادها
بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند .بانک
های ملت ،تجارت و صادرات ایران ،فوالد مبارکه
اصفهان ،ملی صنایع مس ایران و بانک اقتصاد نوین
نمادهای پربیننده بورس را تشکیل دادند.
بازگشت فرابورس به کانال ۱۰هزار واحد
شاخص کل فرابورس نیز با  ۱۹۷واحد ریزش به
کانال  ۱۰هزار واحد بازگشت و رقم  ۱۰هزار و ۸۲۵
واحد را ثبت کرد .در این بــازار  ۶۱۹هزار معامله
به ارزش  ۶۲هزار و  ۱۸۷میلیارد ریال انجام شد.
در این بازار پتروشــیمی مارون و سنگ اهن گهر
زمین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت
و فلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ،سهامی ذوب
آهن اصفهان ،پتروشیمی زاگرس ،سرمایه گذاری
صبا تامین و توسعه مولد نیروگاهی جهرم نسبت به
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس
گذاشتند .ســهامی ذوب آهن اصفهان ،سیمان
الر سبزوار ،بانک دی ،پتروشیمی زاگرس ،گروه
کارخانجات صنعتی تبرک ،گروه سرمایه گذاری
میراث فرهنگی و فوالد هرمزگان جنوب نمادهای
پربیننده فرابورس بودند.
روحانیدرتماستلفنیبارییسجمهوریسوییس:

ســوییس نقش موثرتری در قبال
اقداماتغیرقانونیآمریکاایفاکند

رییس جمهوری گفت :انتظار ما از ســوییس در
این شرایط حساس که شاهد افزایش تحریمهای
غیرقانونی و غیرانسانی آمریکا علیه ایران هستیم،
این است که نقش موثرتری ایفا کند .حسن روحانی
روز سه شنبه در تماس تلفنی با رییس جمهوری
سوییس با بیان اینکه ملت ســوییس همواره در
نگاه مردم ایران از جایگاه احترام آمیزی برخوردار
بوده است ،گفت :در شرایط سخت و حساس امروز
که همه کشورها با شــیوع ویروس کرونا مواجه
هستند ،تحریمهای غیر قانونی آمریکا و افزایش
فشار اقتصادی شرایط را برای مردم ایران سختتر
کرده است.
روحانی با استقبال از اقدام سوییس در راه اندازی
سازوکار مالی ،بر لزوم فعالتر شدن این سازوکار
مالی تاکید کرد و افزود :ایجاد این سازو کار میتواند
در این شرایط سخت تاثیرگذار باشد و انتظار داریم
با فعالتر شدن این سازوکار مالی ،مواردی از منابع
مالی ایران در برخی کشورها از این مسیر عملیاتی
شود .رییس جمهوری با اشــاره به اهمیت حفظ
برجام به عنوان یک توافق بین المللی ،اظهار داشت:
ضرورت دارد که اتحادیه اروپا به ویژه ســه کشور
اروپایی در قبال حفظ برجام اقدامات الزم را برای
ایجاد توازن در اجرای تعهدات برجامی انجام دهند
و سوئیس هم میتواند کمک کند تا پایههای برجام
استحکام یابد .روحانی با تاکید بر ضرورت توسعه و
تعمیق روابط با سوئیس در زمینههای اقتصادی،
علمی و بهداشتی ،به اشتراک گذاشتن تجربیات
در زمینه مقابله با ویروس کرونا را مورد تاکید قرار
داد و افزود :برای توسعه و تعمیق روابط اقتصادی،
علمی و بهداشتی با سوییس آمادگی کامل داریم و
امیدواریم تالشهای دو کشور در مسیر صلح و ثبات
و انسان دوستی ادامه داشته باشد.
برای حفظ برجام همــه تالش خود را
انجام خواهیم داد
رییس جمهوری سوییس نیز با تبریک عید سعید
فطر به دولت و مردم ایران ،توسعه روابط با جمهوری
اسالمی را مورد تاکید قرار داد و از اشتراک تجربیات
دو کشور در زمینه مقابله با ویروس کرونا استقبال
و ضرورت همکاری وزارت خانههای بهداشت دو
کشور در این زمینه را مورد اشاره قرار داد.
خانم "سیمونتا سوماروگا" با بیان اینکه سوییس
همچنان تالش خود برای فعالتر شدن ساز وکار
مالی سوییس نسبت به ایران را انجام خواهد داد،
گفت :وام درخواستی ایران از صندوق بین المللی
پول برای مقابله با بیمــاری کووید  ۱۹میتواند از
طریق این سازوکار مالی عملیاتی شود.

دو روز پــس از گفتوگوی
تلفنی رئیس جمهور و رئیس
کل بانک مرکــزی و تاکید
حسن روحانی بر کنترل تورم،
بانک مرکــزی طی بیانیهای
چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را اعالم و بر این اساس،
هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکســاله۲۲ ،
درصد با دامنه مثبت و منفی ۲واحد درصد تعیین کرد.
به گــزارش اتاق ایــران ،بانک مرکزی طــی بیانیهای
چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را اعالم و بر این اساس،
هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکساله ۲۲،درصد
تعیین کرده است .این بیانیه دو روز پس از گفتوگوی
تلفنی حسن روحانی ،رئیس جمهور و عبدالناصر همتی،
رئیس کل بانک مرکزی منتشر شده است.
چهارم اردیبهشــت ،حســن روحانی در گفتوگوی
تلفنی با رئیس کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش
آخرین وضعیت روند تامین ارز واردات کاالهای اساسی
و ضــروری ،بر تــاش مضاعف بانک مرکزی و ســایر
دستگاههای اجرایی برای کنترل تورم تاکید کرد .به دنبال
تاکید رئیس جمهور ،همتی در یادداشتی اینستاگرامی
از انتشار بیانیه رسمی «چارچوب هدفگذاری تورم» در
سهشنبه هفته جاری خبر داد و امروز این بیانه مطابق با
وعده او منتشر شد.
در متن بیانیهای که امروز از سوی بانک مرکزی منتشر
شده اســت ،ضمن تشــریح ابزارهای بانک مرکزی در
راستای کنترل تورم ،تاکید شده است که بانک مرکزی
بستر هدفگذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز
و هدفگذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل
تعیین نرخ سود سیاستی ،داالن نرخ سود ،خرید و فروش
اوراق بهادار دولت با بانکها ،اعطای اعتبار در قبال اخذ
وثیقه و سپرد ه گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی فراهم
کرده است.
بر این اساس ،بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲
درصد با دامنه مثبت و منفی  ۲واحد درصد تعیین کرده
است که با توجه به کاهش قیمتهای جهانی ،حجم اوراق
در حال انتشار ،وضعیت ترازنامه بانکها و شرکتهای
سرمایهگذاری و نرخهای سود موجود ،این هدف تورمی
به صورت پایدار قابل دستیابی است.
همچنین تاکید شده است « :کامل شدن چرخه کنترل
تورم در فضای سیاستگذاری اخیر ،مستلزم اعالم نرخ
تورم هدف و تشــریح فرآیندهای الزم برای تحقق این
هدف است .چارچوب هدفگذاری تورم یک ابزار برای
جهتدهی به سیاســتهای پولی بانک مرکزی است.
در این چارچوب ،قطبنمای سیاســتگذاری ،کاهش
ف تعیین شــده اســت و برای
انحراف نرخ تورم از هد 
تنظیم هر انحراف معنادار و پایــدار ،بانک مرکزی نرخ
سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار
باز ،نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد.
خرید و فروش اوراق بهادار دولت ،تغییر ســقف و کف
داالن نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک
نمایندگانبخشخصوصیدرنشستنوزدهمکمیسیون
بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانی تهران که به صورت
آنالین و غیرحضوری برگزار شد ،با تاکید بر لزوم تغییر
سازوکار حاکم بر بازار سرمایه در جهت حفظ جذابیت
بازار و تامین امنیت سپردههای مردم ،به مسایلی چون
واگذاری ETFها ،رشد بازارهای موازی ،تورم و رشد بازار
سهام پرداختند .در این نشست عنوان شد که کمیسیون
کاری مطالعاتی روی روند واگذاریETFها انجام خواهد
داد .اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در
نوزدهمین جلســه خود که به صورت ویدئوکنفرانس
و در بستر فضای مجازی برگزار شــد ،به بررسی نقش
بازار ســرمايه در تأمين منابع مالي بنگاههاي اقتصادي
پرداختند .در این جلسه ،دیدگاه اکثریت حاضران این بود
که اقبال عمومی به بازار سرمایه به منزله یک فرصت برای
اقتصاد ایران است ،به شرط آنکه متناسب با این حجم
تقاضا در ساز و کارها و مقررات این بازار بازنگری صورت
گیرد .در ابتدای این جلسه ،فریال مستوفی که ریاست
کمیسیون بازار پول و سرمایه را بر عهده دارد ،با اشاره به
اینکه بازار سرمایه زیربنای فعالیتهای تجاری و صنعتی
دولتی و خصوصی بوده و میتواند پــل ارتباطی میان
پساندازکنندگان فردی ،نهادی و سرمایهگذارانی که
نیازمند وجوه هستند باشد ،افزود :باید سازوکاری ایجاد
شود که وجوه سرگردان مردم به سرمایهگذاریهای مولد
تبدیل شده و منجر به رشد اقتصادی شود .او در ادامه با
بیان اینکه همواره نوعی رقابت سنتی میان بازار پول و
سرمایه برقرار بوده است ،عنوان کرد که اگر این رقابت به
همافزایی و همکاری تبدیل شود ،فرصتهای خوبی برای
اقتصاد ایجادمیکند و رشد اقتصادی را به ارمغانمیآورد.
مستوفی تاکید کرد :اگر ساز و کار بازار سرمایه به صورت
کارا تعبیه شود ،سرمایههای مولد مردم وارد این بازار شده
و ثمرات خود را در رونق تولید و اشتغال نشان خواهد داد.
اما این بازار از عدم تطبیق قوانین و مقررات رنجمیبرد
و ضرورت دارد که این مقررات مورد بازنگری قرار گیرد.
بازار سرمایه چگونه در خدمت تولید قرار
میگیرد؟
در ادامــه این جلســه ،مصطفــی بهشــتیروی ،از
کارشناسان بازار پول و سرمایه ،نکاتی را در باب نقش
بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی مطرح
کرد و گفت :استقبال عمومی در ورود به بازار سرمایه را

مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار میآیند.
فعاالن اقتصادی ،بانکها و مردم نیز به تحلیلها و نیز
عملکرد حراج اوراق و نرخهای سود دسترسی داشته و
ال قابل
مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای آنها کام ً
پیشبینی خواهد بود».
متن کامل بیانیــه «چارچوب هدفگذاری
تورم» بانک مرکزی
اقتصاد ایران از آغاز دهه  ۱۳۵۰دستخوش بیثباتی بوده
که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه
بوده و در عین حال این بیثباتی ،کاهش متوسط رشد
اقتصادی را به همراه داشته اســت .گرچه نرخ تورم در
مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است ،اما کاهش
پایدار تورم رخ نداده است .بدون تردید ،تداوم وضعیت یاد
شده انعکاسی از انواع ناترازیها به ویژه کسری بودجه
آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای باالی نقدینگی
ونامتناسببارشدبخشحقیقیاقتصادنمودیافتهاست.
نتیجه چنین شرایطی ،نرخهای تورم مزمن و باال به ویژه
در شرایط بروز شوکهای برونزا بوده است.
به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار
حداکثری علیه ایران از نیمه دوم ســال  ،۱۳۹۶اقتصاد
کشور دچار شوک منفی عرضه شد .انتظارات در زمینه
افزایش نرخ ارز ،متاثر از پیشبینی عامالن اقتصادی در
خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت
شد و همزمان با حمله سفتهبازانه به بازار ارز و افزایش
نرخ ارز ،نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از
انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت .عالوه بر آن ،به دالیل
مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت ،کاهش مبادالت
مالی و بانکی بینالمللی و مشکالت پیش آمده در زمینه
واردات مواد اولیه و کاالهای واسطهای ،فعالیتهای بخش
حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.
بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی
و مشــکالت شــدید نظام بانکی ،تالش کرد تا از طریق
محدودسازیزمینههایسفتهبازیوپولشوییوهمچنین
کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی ،شرایط بهتری را
برای دستگا ه سیاستگذاری کشور فراهم کند تا از طریق
بهبود مدیریت سیاستهای تجاری و مالی ،فشار تحریم
حداکثری را تا حدی خنثی کنند .مجموع این اقدامات

زمینهساز تغییر مسیر اقتصاد از بهار سال  ۱۳۹۸بود که
نتیجه آن تا قبل از شــیوع ویروس کرونا در شکل بهبود
شــاخصهای اقتصاد کالن مانند نرخ تورم ،رشد بخش
غیرنفتی اقتصاد ،شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی
و مواردی از این دست نمایان شد .بدون تردید ،در غیاب
کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم مییافت و اکنون نیز پس
از عبور از دوره گذار شیوع این ویروس ،پایش فعالیتهای
اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور
از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید ۱۹-است و
روند فعالیتهای اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود
مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت
به قبل متعادلتر شده است .بررسی وضعیت متغیرهای
کالن اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای
واقعبینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری
روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاســتهای
متخذه ،رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد
و ثبات در بخش خارجی تقویت میشود.
در طول پنج دهه گذشته ،فقدان ابزار الزم برای کنترل
تورم ،توانایی بانک مرکزی بــرای مدیریت نرخ تورم را
محدود کرده بود .با گســترش ابزار مدیریت بازار پول،
عمیقتر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر
نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه ،فضا
برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم
شده است .تشــدید تحریمهای یکجانبه آمریکا -که
از ابتدای انقالب در اشــکال مختلف بروز یافته است-
مشکالت تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایانتر ساخته
است .گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است ،اما زمینه
تغییر جدی در سیاستگذاریها را فراهم کرده است.
در این راستا ،دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها
و کاهش هزینهها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود
به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده
است .بانک مرکزی نیز با به کارگیری گستره وسیعی از
ابزارها ،سیاست ارزی کشــور را به سمت تقویت ذخایر
ارزی ،تامین نیازهای اساســی کشور و تکیه بر کارکرد
بازار برای تعیین نرخ ارز ،همراه با مدیریت نوسانات ارزی
هدایت کرده است .همزمان ،بانک مرکزی رابطه خود
با بانکها را نیز تغییــر داده و همراه با تاکید و نظارت بر
عملکرد بانکها و اصالح ترازنامه ،عملیات بازار باز را به

شاخص کل روز گذشته 30هزار ورودی داشت

خرید و فروش های هیجانی در بورس

باید به فال نیک گرفت .نظام بانکی نیز از این موضوع
استقبال میکند .اما نکته حائز اهمیت آن است که این
بازار سرمایه چگونهمیتواند در خدمت نظام تولید قرار
گیرد .او با بیان اینکه بورس کاال و خدمات و بورس اوراق
بهادار ،شاکله بازار سرمایه کشورما را تشکیلمیدهند،
ادامه داد :در این ساختار ،محصوالتی نظیر انواع سهام،
اوراق بدهیETF ،ها ،صندوقهای سرمایهگذاری و
غیره عرضهمیشود که باید دید این محصوالت به چه
شکلی در خدمت تولید قرار خواهند گرفت.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت :طبق استانداردها
و ضوابطی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین کرده
است ،یک شرکت که حداقل سه سال ترازنامه سودآوری
را عرضه کرده باشد و بعد از تامین شرایط الزممیتواند
وارد بورس شود .سهام این شرکت در بورس به دو شکل
قابل عرضه اســت یا عواید حاصل از پرداخت توســط
خریداران در اختیار ســهامداران قبلی آن قرار خواهد
گرفت که در این حالت سودی عاید شرکت نمیشود و
تامین مالی صورت نگرفته و صرفاً انتقال مالکیت خواهد
بود .اما اگر عرضههای اولیه به مقصد افزایش ســرمایه
برسد ،یعنی افزایش ســرمایه از طریق صرف سهام در
داخل شرکت صورت گیرد ،به بینیازی بنگاه به بازار پول
کمکمیکند .اما اگر عرضه سهام در واگذاری مالکیت
خالصه شــود ،در تامین مالی شــرکت از بازار سرمایه
کمکی نمیکند .او با تاکید بر اینکه ،خرید و فروش سهام
در بازار ثانویه کمکی به شرکتها نمیکند ،افزود :اگر در
اقتصادی تورم مزمن وجود نداشته باشد و رشد اقتصادی
در این کشور از روندی طبیعی و مستمر برخوردار باشد،
متقاضیان سهام شرکتهای ســودده افزایشمییابد.
در غیر این صورت ،بازار سهام هر چه هم پر رونق باشد،
نمیتواند نقش حرارتسنج اقتصاد را ایفا کند.
بهشتیروی با اشاره به پرریســک بودن بازار سرمایه
گفت :اکنون که اقبال عمومی نسبت به این بازار افزایش
یافته است ،مسئولیت خطیری برعهده سیاستگذار قرار
میگیرد که با تعبیه ساز و کارهای مناسب از اعتماد و
اطمینان سرمایهگذاران در بازار سهام صیانت کنند.
در شرایط کنونی که هیجان نقدینگی منجر به رشد

شاخص شده است ،مســاله مهم نحوه استفاده از این
نقدینگی است .من امیدوارم که جایگاه بازار اولیه تقویت
شود .این کارشــناس امور بانکی با اشاره به سهم بازار
سرمایه و بازار پول از تشکیل سرمایه گفت :بررسیها
نشانمیدهد که این سهم از 6تا 19درصد متغیر است
و ضرورت دارد که این سهم افزایش پیدا کند.
مصطفیبهشتیرویبابیاناینکه بانکهانسبتبه تزریق
نقدینگی در سرمایه در گردش بنگاهها عالقمند هستند،
ادامه داد :تحرکات بازار ســرمایه و نظام بانکی در تامین
سرمایه در گردش بنگاهها به رشد و شکوفایی اقتصادی
کمکمیکند .در عین حال باید توجه داشــت که بازار
سرمایهونظامبانکی،رقیبیکدیگرنبودهومکملهستند.
او یکی از ابزارهای مهم که بایــد مورد توجه قرار گیرد را
سهام خزانه عنوان کرد و گفت :این ابزار برای شرکتهایی
کاربرد دارد که توانمندی مالی باالیی دارند و با استفاده از
این ابزارمیتوانند بازدهی بازار سهم خود را ارتقا دهند.

عرضهها متناسب با رشد شاخص نیست
در ادامه این جلســه ،عباس آرگــون ،نایبرئیس این
کمیسیون،اقبالکنونیبهبازار سرمایهرا فرصتی طالیی
برشــمرد و عنوان کرد که این نقدینگی باید به سوی
بخشهای مولد هدایت شود .او با بیان اینکه متناسب
با رشد شــاخص ،عرضهای در بازار صورت نمیگیرد،
ادامه داد :در صورت هدایت این ســرمایهها به سمت
تولید ،پایداری در تولید و اشتغال رقم خواهد خورد و در
عین حال ،زمینه رشد اقتصادی نیز فراهممیشود .اما
مساله این است که مدیریت مناسبی بر این بازار اعمال
نمیشــود و دولت یا در آن دخالت کرده یــا آن را رها
میکند .او افزود :دولت اکنون با اعمال تخفیف بر سهام
برخی شــرکتهای دولتی ،درصدد عرضه آنها به بازار
بر آمده است .اما چنانچه دولت این تخفیف را بر سهام
طرحهای نیمهتمام دارای توجیه اقتصادی اعمال کرده
و به بازار عرضه کند ،به رونق اشتغال نیز کمک خواهد
کرد .او با بیان اینکه نمیتوان گفت بازار حبابی است یا
حبابی نیست ،افزود :باید از ظرفیت ورود نقدینگی به بازار
سرمایه بهره برد؛ چرا که اگر این نقدینگی وارد بازارهای

عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانکها در قالب خرید و
فروش اوراق بهادار دولتی و ســایر داراییهای بانکها
تعریف کرده است .هماهنگی در تغییر سازوکار تامین
کســری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشــار اوراق و
استفاده از اوراق در عملیات بازار باز ،کلید اصلی موفقیت
این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار میآید.
اکنون ،بانک مرکزی بستر هدفگذاری تورم را با استفاده
از عملیات بازار باز و هدفگذاری میانی نرخ سود بازار بین
بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی ،داالن نرخ سود،
خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانکها ،اعطای اعتبار
در قبال اخذ وثیقه و ســپرد ه گذاری بانک ها نزد بانک
مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت
و اقدامات احتیاطی کالن ،حلقه آخر اقدامات ثباتساز
خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن
جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.
کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاستگذاری
اخیر ،مستلزم اعالم نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای
الزم برای تحقق این هدف است .چارچوب هدفگذاری
تورم یک ابزار برای جهتدهی به سیاســتهای پولی
بانــک مرکزی اســت .در این چارچــوب ،قطبنمای
ف تعیین
سیاستگذاری ،کاهش انحراف نرخ تورم از هد 
شده است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار ،بانک
مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از
عملیات بازار باز ،نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم
خواهد کرد .خرید و فــروش اوراق بهادار دولت ،تغییر
سقف و کف داالن نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی
ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری
به شمار میآیند .فعاالن اقتصادی ،بانکها و مردم نیز
به تحلیلها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخهای ســود
دسترسی داشته و مســیر سیاستگذاری بانک مرکزی
ال قابل پیشبینی خواهد بود.
برای آنها کام ً
با توجه به سیاستها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین
باتوجه به وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی کشــور،
بانک مرکزی اعتقــاد دارد که در چارچــوب فروض و
ســناریوهای واقعبینانه ،نرخ تورم در ســال جاری به
روند کاهنده خود ادامه خواهد داد .بر این اساس ،بانک
مرکزی هدف نرخ تورم خود را  ۲۲درصد با دامنه مثبت و
منفی ۲واحد درصد تعیین میکند که با توجه به کاهش
قیمتهای جهانی ،حجم اوراق در حال انتشار ،وضعیت
ترازنامه بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری و نرخهای
ســود موجود ،این هدف تورمی به صورت پایدار قابل
دستیابی است .هرچند با توجه به نرخهای سود ،سیاست
پولی همچنان انبساطی باقی میماند ،ولی به تدریج و با
بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی ،از انبساط
سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود
را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن ،بانک مرکزی هدف
تورمی خود را در میانمدت به سمت نرخهای پایینتر
بازنگری خواهد کرد.
در پایان یادآور می شــود ،بانک مرکزی ،در راســتای
گسترش شفافیت سیاســتگذاری ،به صورت ماهانه
تحوالت بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای
کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد.

موازی شود ،آنها را به هممیریزد.
همچنین عليرضا ساعدي ،عضو هیات عامل صندوق
توسعه ملی ،با اشــاره به تصمیم بانکها برای کاهش
سود ســپردهها به  15درصد و کاهش نرخ بازار بین
بانکی به 10الی 11درصد ،این پرسش را مطرح کرد آیا
در چنین شرایطی از بازار که همه انتظارات خود را روی
بازده با نرخهای باال تنظیم و شکل دادهاند ،اصوال اوراق
قرضه بنگاه یا حتی دولت باید با چه نرخی از سود منتشر
شوند تا کماکان جذاب باشند و بتوانند با نرخهای جاری
سود بازار سرمایه رقابت کنند؟ لذا اینکه ممکن است
فرصت جدیدی برای تامین مالی از طریق استقراض
در بازار سرمایه شکل گرفته باشد محل ابهام است .او
همچنین گفت با توجه به رابطه مقداری پول ،اگر بخش
مهمی از نقدینگی که تا به حال به صورت سپردههای
دیداری مدتدار بوده تبدیل به منابع نقد برای خرید و
فروش سهام شوند ،آنگاه انتظار داریم سرعت گردش
پول افزایش یابد و از ســویی پایه پولی ه م با نیروهای
دیگری فزاینده است .همزمان مقدار تولید کاهش یافته
یا حداقل ثابت مانده ،در این صورت متغیری که کنترلی
روی آن نخواهد بود سطح قیمتهاست که ممکن است
با افزایش سرعت گردش پول به شدت رشد کند چه بسا
تورمهایی باالتر از گذشته را رقم بزند.
بازارها روی یکدیگر اثرمیگذارند
مصطفی بهشتیروی در پاسخ به این پرسشها گفت:
شرکتهایی وجود دارد که دارای سهامی با پی به ای (p /
 )eحدود 50الی 60هستند .این ارقام اگر ناشی از ارزش
ذاتی شرکت باشد ،چنین شرکتیمیتواند اوراق بدهی
بلندمدت منتشر کند .او در ادامه با اشاره به اینکه بازارها
روی یکدیگر اثر تورمی دارند ،ادامه داد :دستورالعمل
شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود مربوط به سال
 1396است که اجرای آن برای مدیریت بازار ارز تاکنون
به تاخیر افتاده بود .اما اکنون تقاضا برای سرمایهگذاری
کاهش یافته و بانکها نسبت به کاهش نرخ سود اقدام
کردند .کاهش نرخ بازار بین بانکی نیز تحول مثبتی است
و این نشانمیدهد که بانکها کمتر با کسری منابع
مواجه هستند .در عین حال اقتصاد ایران دو سال پیاپی
رشد منفی را تجربه کرده و این منجر به کاهش نرخها
در نظام بانکی شده است .البته این وضعیت ،فرصتی را
برای بازار سرمایه ایجاد کرده است.

خبر

سخنگویستادآزادسازیسهامعدالت:

امکان فروش اینترنتی ســهام
عدالتفراهمشد

سخنگوی ستاد آزادسازی ســهام عدالت گفت:
برای ثبت سفارش فروش ســهام عدالت ،نیازی
به حضور در شــعب بانکها نیســت و متقاضیان
میتوانند سفارش فروش سهام خود را به صورت
اینترنتی ثبــت کنند .به گزارش مهر ،حســین
فهیمی سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت
در گفتگویی گفت :برای ثبت ســفارش فروش
 ۳۰درصد سهام عدالت که از امروز در بانکها آغاز
شده ،نیازی به مراجعه حضوری به شعب بانکها
نیست .وی افزود :آن دسته از سهامداران عدالت که
برای مدیریت سهام خود ،روش مستقیم را انتخاب
کردهاند ،برای ثبت ســفارش جهت فروش ۳۰
درصد سهام خود میتوانند به صورت غیرحضوری
اقدام کنند و این کار ،به هر نحوی که با بانک مورد
نظر خود ارتباط دارند ،امکان پذیر است.
این مقام مسئول ادامه داد :دارندگان سهام عدالت
که میخواهند ســهام خود را به بانک بفروشند،
باید شماره شبا را در سامانه سهام عدالت (سازمان
خصوصی سازی) ثبت کرده باشند و صرفاً همان
بانکی که شماره شبای دارندگان سهام عدالت را
در اختیار دارد و از سوی متقاضی فروش ،در سامانه
سهام عدالت ثبت شده ،مجاز به خرید ۳۰درصد از
سهام عدالت متقاضیان فروش خواهد بود.
وی یادآور شد :حتی آن دسته از دارندگان سهام
عدالت که علی رغم معرفی شماره شبا ،سود این
سهام را تا کنون دریافت نکردهاند هم میبایست
تنها به همــان بانک برای فروش ســهام عدالت
مراجعه کنند ولی نیاز نیست این مراجعه به صورت
حضوری باشــد .فهیمی ادامه داد :اینترنتی یا با
اپلیکیشن بانکی هم امکان ثبت سفارش فروش
این  ۳۰درصد به بانکها وجود دارد.

بانک ها

استقرارمدیریتحاکمیتشرکتی
دربانکتوسعهتعاون

در راســتای اجرای مدیریت حاکمیت شرکتی،
احکام معاونین این بانک از سوی مدیرعامل بانک
توسعه تعاون صادر شد .بهمنظور اجرای مدیریت
حاکمیت شرکتی ،حجت اله مهدیان رئیس هیات
مدیــره و مدیرعامل بانک توســعه تعاون احکام
معاونت شعب و بازاریابی ،معاونت مالی و پشتیبانی،
معاونت برنامهریزی و فناوری اطالعات و معاونت
عملیات بانکی را صادر نمود.
بر این اساس ســعید معادی بهعنوان سرپرست
معاونتشعبوبازاریابی،محمدذوالفقاریبهعنوان
سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی ،ایرج شیخ زاده
بهعنوان سرپرست معاونت برنامهریزی و فناوری
اطالعات و حسن شــریفی به سمت سرپرست
معاونت عملیات بانکی معرفی شدند.
بر این اســاس مدیریتهای ستادی بانک تحت
نظارت چهار معاون مدیرعامل فعالیت خواهند
نمود .شایانذکر است استقرار معاونین مدیرعامل
بهعنوان یکی از الزامات رعایت حاکمیت شرکتی،
مورد تأکید وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت
اجرا در سیستم بانکی بوده است.
هیات مدیره بانک مسکن برای رفاه حال
مشتریانتصمیمگرفت:

تمدید اعتبار چهار نماد اوراق
گواهیتسه

رئیس اداره کل نقدینگی و خزانه داری بانک مسکن
از تمدید اعتبار اوراق گواهی اســتفاده از تسهیالت
در چهارنماد تســه خبر داد .محسن کریمی رییس
اداره کل نقدینگــی و خزانه داری بانک مســکن با
اشاره به تصمیم هیات مدیره این بانک در خصوص
تمدید اعتبار اوراق گواهی استفاده از تسهیالت ،به
پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا  ،گفت :با توجه به
محدودیت های اعمال شده در ترددهای غیرضروری
شهروندان در زمان اوج گیری شیوع ویروس کرونا و
توصیه به ماندن در خانه به جای انجام امور غیرضروری
در سطح شهر طی اسفندماه سال گذشته و فروردین
ماه امسال ،برخی از مشتریان و دارندگان اوراق تسه که
مهلت اعتبار اوراق آنها در این مدت به پایان می رسید
متحمل ضرر و زیان شدند .وی افزود :بانک مسکن
جهت مســاعدت و حمایت از این گروه از مشتریان
که درفروش اوراق یا استفاده از تسهیالت خود طی
زمان مذکور از طریق شــعب بانک و کارگزاری ها با
مشکلمواجهشدندتصمیمگرفتهاعتباراوراقگواهی
استفاده از تسهیالت را در چهار نماد تمدید کند .به
گفته وی ،مطابق با این تصمیم اعتبار اوراق گواهی
استفاده از تسهیالت در نماد تسه ،۹۶۱۱تسه،۹۶۱۲
تسه  ۹۷۰۱و تسه  ۹۷۰۲تمدید شده اند.
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اقتصاد
ایران

خبر

وضعیت بازار اجاره پس از پایان مهلت کرونایی مستاجران چه میشود؟

نگرانیمستأجران از رشد جهشی اجارهبها

گروه مسکن
News kasbokar@gmail.com

معاونوزیراقتصاد:

مردم پولی که در آینده نزدیک  
نیازدارند،واردبورس نکنند

معاون وزیر اقتصاد گفــت :توصیه اکید ما به
مردم این است که منابع مالی که ممکن است
در آینده نزدیک به آن نیاز داشــته باشند را
وارد بازار سرمایه نکنند چراکه بازار همانطور
دوره رونق دارد امکان دارد به دوره رکود هم
برسد
محمدعلــی دهقان دهنــوی در گفتوگو با
ایلنا با اشــاره به احتمال تورمزایی رشد بازار
ســرمایه اظهار داشت :بازار ســهام کمترین
تاثیرگذاری را در تورم دارد و زمانی که ارزش
سهام افزایش پیدا میکند تاثیر مستقیمی بر
روی شاخص تورم ندارد چراکه سهام در سبد
خانوار نیست.
اما وقتی نقدینگی وارد بازار مسکن میشود
و افزایش تقاضا به گران شــدن مسکن و به
تبع آن به افزایش اجاره بها میانجامد ،ورود
نقدینگی بــه این بازار باعث رشــد نرخ تورم
شدهاست.
وی تاکید کرد :آن مقــدار از نقدینگی که در
بازار ســرمایه صرف خرید و فروش و معامله
شده و از بخش ســایر کاالها جدا شده و وارد
بازار دارایی سهام شــده به نوعی اثر کاهنده
و جلوگیری کننده از رشــد نرخ تورم را هم
خواهد داشت.
معاون امور اقتصــادی وزارت اقتصاد درباره
اینکه آیا احتمال تکرار تجربه تلخ موسسات
مالی در بازار ســرمایه و از دست رفتن پس
اندازهای خــرد مردم وجــود دارد ،گفت :به
بازار ســرمایه باید از دو منظــر خرد وکالن
نــگاه کــرد .از نــگاه کالن هر چقــدر بازار
توســعه پیدا کند ،تعــداد ســرمایهگذاران
بیشــتر شــود و حجم معامــات و پذیرش
باالتر رود ،خــوب و به نفع اقتصاد اســت به
ویژه اینکه در بازار سرمایه فرصتهایی برای
شــرکتها و ســرمایهگذاران ایجاد میشود
تا بتواننــد منابع مالــی مورد نیــاز خود را
تامین کنند.
دهقان دهنوی ادامــه داد :همچنین به دلیل
نظارتپذیــری و شــفافیت بــاالی بورس،
شفافیت در اقتصاد افزایش مییابد که تمام
موضوعات از آثار مثبت سرمایهگذاری در بازار
سهام است.
وی افزود :اما در سطح خرد همواره باید تکرار
شود که سرمایهگذاری در بازار سرمایه و سهام
یک سرمایه گذاری ریســکی و ریسکپذیر
است و در واقع اگر کسی به دنبال این است که
کمترین ریسکی متوجه داراییهایش نباشد،
میتواند در بانک ســپردهگذاری کند که در
این صورت یک نرخ ثابت سود بدون ریسک
دریافت میکند.
معاون وزیر اقتصــاد گفت :اما افــراد وقتی
وارد بازار ســرمایه میشــوند بــه طور قطع
با ریســک و افت احتمالــی قیمتها مواجه
خواهند شــد ،بنابرایــن همواره بــه افراد
توصیه میشــود که دارایی خود را وارد بازار
سرمایه نکنند.
دهقان دهنوی با بیان اینکه توصیه اکید ما به
مردم این است که منابع مالی که ممکن است
در آینده نزدیک به آن نیاز داشــته باشند را
وارد بازار سرمایه نکنند چراکه بازار همانطور
دوره رونق دارد امکان دارد به دوره رکود هم
برسد ،اظهار داشت :ســرمایهگذاری در بازار
ســهام برای مردم عادی باید سرمایهگذاری
بلندمدت باشد.
وی افزود :شاخص بورس در طول سالهای
گذشــته هم دورههای رونق و هم دورههای
رکود داشــته ،هم ریزش و هم جهش همراه
بوده بنابراین کســی که  5الی  10ســال در
این بازار سرمایهگذاری کرده ،سود میکند.
اما به افرادی که برای مــدت  6ماه و با قصد
نوسانگیری وارد بازار میشــوند باید گفت
که ریسک باالیی را میپذیرند و به این افراد
توصیه میشــود که تمام دارایی خود را وارد
بازار سرمایه نکنند.
این مقام مسئول ادامه داد :به این افراد توصیه
میشــود که مدیریت ریسک داشته باشند و
دانش خود را از معامله در بورس باال ببرند ،از
طریق مشــاور و صندوقهای سرمایهگذاری
وارد بازار سهام شــوند و البته همواره به یاد
داشته باشــد که ریســک ورود به بورس را
پذیرفتهاند.
معاون وزیر اقتصاد تاکیــد کرد :به طور کلی
بازار ســرمایه در بلندمدت بــازاری خوب و
سوددهی برای مردم است.

پایان تیرمــاه همزمان با
اتمام طرح مراعات مالکان
در زمــان کرونــا بــرای
مستاجران ،بســیاری به
تحلیل بازار اجاره و کاهش
یا افزایش نرخ اجاره بها می پردازند.
طی چند ماه گذشــته بازار مســکن همزمان با
ورود ویــروس کرونا دچــار چالشهای بســیار
زیادی شــده اســت که این موضوع باعث نگرانی
بســیاری متقاضیــان از جمله مســتاجران می
شــود .همین نگرانیها باعــث ورود دولت و ارائه
مصوبه بــرای تمدید قرارداد مســتاجران تا پایان
تیر ماه شد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران گزارشــات
میدانــی در ماههــای گذشــته نشــان دهنده
افزایــش چشــمگیر قیمتهــای اجــاره در
شــهرها مختلف بــه ویــژه کالن شهرهاســت
به طوری کــه در منطقههــای مرکــزی تهران
قیمتهای اجاره تا  ۵۰درصد هم رشــد داشــته
است.
در همین زمینه یکی از مســتاجران در محدوده
منطقه ســه قهلک با بیان اینکه یــک واحد ۱۰۰
متری در ســال گذشــته  ۱۲۰میلیون ودیعه و ۴
میلیون تومان اجاره بود اما امســال قیمتها رشد
 ۳۰تا  ۴۰درصدی داشته است ،گفت :صاحبخانه
امســال قیمت واحد را  ۱۵۰میلیــون ودیعه و ۵
میلیون تومان اجاره تعیین کرده است.
حسنی یکی دیگر از مســتاجران که در محدوده
تهران منطقه گیالوند ساکن است ،می گوید :یک
واحد  ۱۳۰متری سال گذشته  ۸۵میلیون تومان
رهن کامل بود ،اما امسال قیمت آن به  ۱۰۰میلیون
تومان افزایش یافته است.
یکی دیگر مســتاجران با گالیه از رشــد شــدید
قیمتهای اجــاره طی چند ماه گذشــته ،گفت:
قیمتها سرسام آور شده و هیچ کدام از مالکان هم
در این شرایط خاص اقتصادی کشور رعایت حال
ما مستاجران را نمیکنند.
او ادامه داد :به چه علت باید در چند ماه گذشــته
قیمتها  ۵۰تا  ۶۰درصــد افزایش یابد چرا دولت
سعی نمیکند دالالن و سوداگران را از بازار مسکن
و اجاره جمع کند ما مســتاجران چه گناهی کرده
ایم که باید به علت چشــم و هم چشــمی مالکان
اجاره بیشتر پرداخت کنیم.
تصریح کرد :در سال گذشته در محدوده خیابان
خوش بــرای یک واحد  ۱۰۰متــری  ۸۵میلیون
تومان ودیعــه و ماهی یک میلیــون و  ۲۰۰هزار
تومان اجاره پرداخت میکردیم ،اما امسال قیمت
این واحد امســال به  ۱۰۰میلیون تومان ودیعه و
ماهی  ۲میلیــون  ۵۰۰هزارتومان اجاره رســیده
است.

افزایش جهشــی قیمت ها با درج قیمت در سایت
های اینترنتی
درهمین زمینه حسام عقبائی نایب رئیس اتحادیه
مشاوران امالک استان تهران در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،با اشــاره به اینکه با تکنولوژی
نمیتــوان جنگید ،اظهار کرد :ایجاد ســایتهای
اینترنتی در ســالهای گذشــته و معرفی مسکن
و خودرو باعث شــده که برخی از آنها با افزایش
قیمت رو به رو شوند.
او توضیح داد :درج قیمت برای واحدهای مسکونی
و یا خودروها باعث میشــود که نوسانات زیادی
در بازارها ایجاد شده و ســوداگران و سواستفاده
کنندگان از این فرصت برای افزایشهای جهشی
قیمتها حداکثر بهره را ببرند.
نایب رییس اول اتحادیه مســکن بــا بیان اینکه
در سال گذشته مشکالت بســیار زیادی در بازار
مسکن و خودرو به دلیل درج قیمتهای کاذب در
سایتهای اینترنتی ایجاد شد ،گفت :خوشبختانه
با ورود دادســتانی و قوه قضائیه در سال گذشته
برای مدت محدودی با برداشته شدن درج قیمت
این مشکل رفع شد.
او تاکید کرد :ممکن است قیمت یک واحد با قیمت
واحد دیگری در یک محله بســیار تفاوت داشته
باشد ،اما متاسفانه درج قیمتها باعث ایجاد موج
گرانی در محالت مختلف است.
قیمت های اجاره بی حســاب و کتاب
افزایش یافته است
محبی یکی دیگر از مســتاجران کــه در محدوده
خیابان سرســبیل بود بــا گالیــه از افزایش بی
حســاب و کتــاب قیمتهــا در بخــش اجاره،
گفت :در سال گذشــته یک واحد  ۶۵متری ۸۵
میلیــون تومان رهن کامــل کردیم ،اما امســال
مالک قیمت این واحد را بــه  ۱۲۰میلیون تومان
رسانده است.

او ادامه داد :باید دولت هرچه ســریعتر برای حل
مشکل مســتاجران ورود کند چرا باید قیمت این
واحدها هر روز در سایتهای مانند دیوار و شیپور
افزایش یابد.
نرخ اجاره مسکن در غرب تهران سرسام آور است
خوش نیت یکی از ســاکنان در محدوده خیابان
بیمه با اشاره به اینکه یک واحد  ۸۵متری را سال
گذشــته  ۵۰میلیون تومان ودیعه و یک میلیون
و  ۵۰۰هزار تومان بود ،اما امســال قیمت آن به ۲
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان رسیده است.
او با بیان اینکه هر ســاله قیمتهای اجاره در این
منطقه به شــکل جهشــی افزایش مییابد گفت:
باید دولت هرچه ســریعتر قیمتهای کاذب را در
ســایتهای اینترنتی بگیرد چرا باید هر ســاله با
ورود دالالن وسوداگران قیمتهای اجاره جهشی
باال برود.
ســایتهای اینترنتی مانند دیوار و شیپور با درج
قیمتهای کاذب و دور از انتظار باعث شــدند که
بازار خودرو و بازار مســکن به شکل جهشی دچار
نوسان قیمتی شــوند که این موضوع با ناراحتی
و شکایت خریداران و مســتاجران رو به رو شد به
طوری که ورود دادســتانی و قوه قضائیه تمامی
قیمتهــا در ســایتهای اینترنتی بــرای مدت
محدود برداشته شد ،ابتدای امسال نیز قیمت ها به
سایت ها بازگشت و در دو هفته گذشته با دستور
رسمی دادستانی و قوه قضائیه مجدد قیمت ها از
اپلیکیشن های خرید و فروش برداشته شد .اما آیا
این روند مجدد تکرار خواهد شد؟
درخواست چندین باره اتحادیه امالک برای
حذف همیشگی قیمت مسکن از سایت ها
همچنین چنــدی پیش مصطفی قلی خســروی
رئیس اتحادیه امالک کشوری با بیان اینکه در سال
گذشته بارها و بارها از سوی دادستانی و همچنین
اتحادیه امالک کشــوری این موضوع مطرح شده

است که قیمت گذاری در شــبکههای مجازی و
سایتهای اینترنتی درســت نیست ،تصریح کرد:
اتحادیه امالک کشوری با تکنولوژی مخالف نیست،
اما این سایتها در حال حاضر در بازار مسکن هرج
و مرج ایجاد کردهاند و باعث نابه ســامانی در بازار
شدهاند.
او ادامه داد :بسیاری از افراد و یا سوداگران از طریق
چشم وهم چشمی ســعی کردهاند قیمتها را به
صورت غیر اصولی و غیر واقعــی افزایش دهند به
طور مثال فردی آگهی واحد مســکونی در منطقه
خود را متری  ۱۵میلیــون تومان میبیند و همان
لحظه به همســایه خود که قصد فروش ملکش در
آن منطقه را دارد اعالم میکنــد که قیمت واحد
خود را ارزان اعالم کرده است و باید آن را ویرایش
کند و در نهایت افزایش دهد .این در حالی اســت
که قیمت هر واحد در هر منطقه بر اســاس عرف
مشخص است.
خســروی اظهار کرد :در هیچ کدام از کشورهای
پیشــرفته جهــان قیمــت مســکن در نرمافزار
(اپلیکیشن) و یا سایتهای مجازی وارد نمیشود
بلکه تمامی قیمتهای خریــد و فروش و امکانات
واحدهای مســکونی در ســامانهای که در اختیار
دولت است ،وارد میشود تا خریدار و یا فروشنده از
طریق اطالعات آن سامانه بتوانند اقدام به خرید و
یا فروش ملک خود کنند.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک با اشاره به اینکه
برخی از ســودجویان به اســم تکنولوژی و یا کار
آفرینی قصــد سواســتفاده از مردم بــه ویژه در
بازار مســکن را دارند ،گفت :این در حالی اســت
که در هیچ کــدام از کشــورهای خارجی قیمت
گذاری مسکن به این شیوه نیســت ،اما در ایران
برخی از افراد به نــام شــرکتهای دانش بنیان
سعی دارند برای بازار مســکن و متقاضیان آنها
دردسر آفرین باشند.
خسروی با اشــاره به اینکه اتحادیه امالک کشوری
تاکنون چندین بار درخواست پیگیری برای جلوگیری
از درج آگهی در ســایتهای مختلف را داده اســت،
افرود :ما امســال هم با طور قطع ایــن پیگیریها را
برای کنترل قیمتها در بازار مسکن دنبال خواهیم
کرد .او اضافه کرد :امســال به طــور قطع در صورتی
که قیمتها کنترل نشوند و همچنان در سایتهای
اینترنتی درج شــوند ،شــاهد افزایــش قیمتها به
ویژه در بازار مســکن همانند بازار خــودرو خواهیم
بود.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک در پایان با بیان اینکه
باید هرچه ســریعتر قوه قضائیه و دادستانی همانند
بخش خودرو مانع بازگشــت دوباره قیمت آگهی در
سایتهای اینترنتی شــوند ،گفت :در سال گذشته
یکی از اصلیترین دالیل افزایش قیمت مسکن ورود
آگهیهای مسکن به سایتهای اینترنتی بوده است.
گفتنی است باید هرچه سریعتر اقدامات الزم برای
کنترل قیمتها در بازار مســکن از ســوی دولت
انجام شود.

خیز بلند اوراق تسهیالت مسکن برای افزایش قیمت

افزایش حق مسکن به درد بازنشستگی نمیخورد

تسه وارد کانال  ۷۵هزار تومان شد

خبری از جلسه شورایعالی کار برای ترمیم مزد ۹۹نیست

متقاضیان خرید اوراق تسهیالت مسکن روز گذشته
در حالی با نرخ های ۷۰تا ۷۵هزار تومانی شوکه شدند
که علیرغم ثبت چنین نرخهای فزایندهای ،دارندگان
برگهها از عرضه به بازار سرمایه خودداری میکنند.
به گزارش مهر ،علی رغم گذشت  ۶روز از آغاز خرداد
ماه ،هنوز از عرضه اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت
مسکن صادره در اردیبهشــت امسال (تسه )۹۹۰۲
خبری نیســت .در حالی که هر ماه بــا عرضه اوراق
تسهیالتی که به تازگی در اختیار دارندگان حساب
سپرده ممتاز از سوی بانک عامل بخش مسکن تعلق
میگیرد ،بالفاصله شاهد عرضه حجم سنگین برای
فروش بودیم.
اما در دو هفته اخیر و همزمان با رشد عجیب قیمت
اوراق تسهیالت مسکن ،دارندگان این برگه به امید
افزایش بیشــتر قیمتها ،از عرضه آنهــا خودداری
میکنند.
در معامالت امروز (سه شنبه  ۶خرداد) بازار سرمایه،
بیشتر نمادهای تســه زیرمجموعه اوراق تسهیالت
ال عرضهای نداشــتند و تنها نیمی از
مســکن ،عم ً
نمادهای فعال امروز معامله شــدند که سبب شد تا
قیمت برگههای عرضه شده به حدود  ۷۵هزار تومان
برسد .تنها نماد پُرفروش ،تسه( ۹۹۰۱اوراق تسهیالت
مسکن صادره در فروردین امسال) با  ۱۸هزار و ۵۰۰
برگه با  ۶۵۰فقره معامله بود؛ قیمت آن نیز  ۷۴هزار و
 ۶۷۰تومان کشف شد.
نماد ( ۹۸۰۶اوراق تســهیالت مســکن صادره در
شهریور سال گذشته) با قیمت  ۷۲تا  ۷۴هزار تومان با
فروش  ۲هزار و  ۳۰۰برگه از نمادهای معامالتی گران
قیمت امروز بود که در آستانه رسیدن به نرخ  ۷۵هزار
تومانی بود.
اوراق تسهیالت فروردین  ۹۷نیز اگرچه تاریخ اعتبار
آن منقضی شده ،اما به کمک بانک مسکن بار دیگر
وارد چرخه معامالت شــد و توانســت نرخ  ۶۸هزار
تومانی در معامالت روز شــنبه  ۳خرداد را تا سقف

دامنه  ۵درصدی طی کرده و بــه  ۷۱هزار تومان در
معامالت امروز برسد.
 ۶نماد معامالتی دیگر نیز بین  ۷۴تا  ۷۵هزار تومان
امروز قیمت گذاری شدند در حالی که میزان برگههای
فروش رفته آنها کمتر از هزار برگه بوده است؛ به جز
نماد( ۹۷۰۶اوراق تسهیالت مسکن صادره در شهریور
 )۹۷که  ۵هزار برگه در معامالت امروز با قیمت ۷۴
هزار و  ۷۰۰تومان دست به دست شد.
تقریباً همه نمادهایی که امروز به فروش رسیدند ،به
سقف دامنه نوسان  ۵درصدی در قیمتها نسبت به
آخرین معامله روز کاری هفته جاری (شنبه ۳خرداد)
رسیدند.

بازار این روزهای اوراق تسهیالت مسکن،
یادآور نابسامانی بازار تسه در سال۸۷
گفتنی اســت نابســامانی بازار این روزهــای اوراق
تسهیالت مسکن و ورود دالالن و سفته بازان به این
بازار ،یادآور معامالت اوراق تسهیالت مسکن در سال
 ۸۷اســت که قیمت هر برگه وام  ۵۰۰هزار تومانی
خرید مسکن به حدود ۱۰۰هزار تومان در بازار سرمایه
رسیده بود؛ اقدامی که سبب شد تا سازمان بورس و
اوراق بهادار و شرکت فرابورس کف زمانی  ۴ماهه برای
این اوراق تعیین کرد و ایــن اقدام ،به فروکش کردن
ناگهانی قیمت این اوراق منجر شد.
قیمت اوراق معــادل  ۱۰درصد کل وام
مسکنشد!
به نظر میرســد نهاد ناظر بازار میبایست بار دیگر
در قوانین خرید و فروش اوراق تســهیالت مسکن
بازنگری کند .به خصوص که در حــال حاضر برای
دریافت تسهیالت  ۲۴۰میلیون تومانی خرید مسکن
زوجین در تهران ،متقاضی بایــد  ۳۶میلیون تومان
ال معادل
اوراق تسهیالت مسکن خریداری کند که عم ً
حدود  ۱۰درصد ارزش کل وام را شامل میشود.

نماینده کارگران در شورای عالی کاربا اشاره به
اینکه وزارت کار در برگزاری جلســات شورای
عالی کار وقت کشــی می کند گفــت :مطابق
آیین نامه شــورای عالی کار ماهانــه باید یک
جلسه تشــکیل دهد و حتی اگر یک سوم اعضا
درخواســت کنند دبیرخانه مکلف است جلسه
تشکیل دهد.
ناصرچمنی,نماینــده کارگران در شــورایعالی
کار در گفــت وگو با تســنیم ،دربــاره آخرین
وضعیــت جلســه شــورای عالــی کار گفت:
عجیب اســت که علــی رغم تأکیدهــای مقام
معظم رهبری هنوز خبری از برگزاری جلســه
نیست.
انتظار جامعه کارگــری این بود کــه به دنبال
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و ورود به
موضوع معیشــت کارگران ،شــورای عالی کار
بــه ســرعت وارد عمل میشــد و بــه موضوع
دســتمزد رســیدگی میکــرد کــه ایــن
اتفاق نیفتاد.
وی با بیان اینکــه زمانی که جامعــه کارگری
مصوبه دســتمزد را امضا نکردند بــه معنی این
اســت که منتظر بازنگری در دستمزد هستند
و مصوبــه را قبول ندارنــد ادامــه داد :عجیب
اســت که تشــکیل جلســه اینقــدر طوالنی
باشد.
به نظر می رســد که وزارت کار بــه دنبال وقت
کشــی در بحــث برگــزاری جلســه بازنگری
مزدی است.
چمنی بیان کرد:طبق ســنوات گذشته دولت
هر زمانی که مشــاهده کرده است که نمی تواند
اقدامی برای مطالبات کارگران کند ،شــروع به
وقت کشــی در زمینه های مختلف کرده است
و هدفش به فراموشــی ســپردن موضوع اصلی
بوده است.

نماینده کارگران در شــورای عالــی کار افزود:
افزایش حق مسکن در حیطه وظایف شورایعالی
کار نیست.
این شــورا صرفاً پیشــنهاد کننده افزایش حق
مسکن است ,هیأت دولت اســت که افزایش را
تصویب می کند.بعد از فرمایشــات حضرت آقا,
وزیر کار ســریع واکنش نشــان دادند اما بعد از
آنکه جلسه لغو شــد تا کنون خبری از برگزاری
جلسه نیست.
وی بیان کرد :ما به دنبال این هستیم که افزایش
در پایه حقوق محقق شود ,چرا که افزایش حق
مســکن تأثیری در حقوق بازنشستگان ندارد,
حتی اگر حق مسکن به میزان باالیی هم افزایش
یابد باز هــم در میزان دریافتی بازنشســتگان
تأثیری ندارد.
در شــرایطی که بازنشســتگان هزینــه هایی
مانند درمان دارند ,ضــرورت دارد که دولت در
تعیین حقوق و دســتمزد توجه کند و حقوق به
گونه ای افزایــش یابد که پایه حقــوق افزایش
یابد.
بنابراین زمانــی که بخشــی از جامعه هدف ما
بازنشستگان هستند برگزاری جلسه برای بررسی
حق مسکن منطقی نیست.
چمنی بــا بیــان اینکــه دبیرخانه شــورای
عالــی کار بایــد تشــکیل جلســه دهــد و
دعوتنامههــا را به اعضای شــورا ارســال کند،
گفــت :طبــق آییننامه شــورای عالــی کار،
ماهانــه بایــد یــک جلســه تشــکیل شــود
و حتی اگر یک ســوم اعضا درخواســت کنند
دبیرخانه مکلف اســت جلســه بگذارد ولی دو
ماه از ســال گذشــته و تنهــا به یک جلســه
بــرای تعییــن حداقــل مــزد  99بســنده
شــده و جلســه 24اردیبهشــت ماه هــم لغو
شده است.
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اخبار

رشــد  ۳۲۸درصدی واردات
تلفنهمراه

گوشــی تلفن همراه در سال  ،۱۳۹۸سومین
قلم عمده وارداتی بوده و ارزش واردات موبایل
در سال  ۱۳۹۸نسبت به سال قبلش رشد ۳۲۸
درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش ایســنا ،آمار روند واردات و مصرف
موبایل طی  ۱۲ماه سال  ۱۳۹۸نشان میدهد
که واردات موبایل از طریــق رویه تجاری در
سال  ۱۳۹۸نسبت به سال  ۱۳۹۷بیش از ۹۰
درصد رشد داشته است؛ بهطوریکه در سال
گذشته تعداد  ۱۵میلیون و  ۳۸۰هزار دستگاه
موبایل وارد کشور شده که از این تعداد چیزی
بالغ بر  ۱۴میلیون آن توسط مصرفکنندگان
در شــبکه ارتباطی تلفن همراه کشور فعال
شده است.
این در حالی است که طبق گزارش فدراسیون
فاوا ،ســال گذشــته  ۴۰۰۰تن گوشی تلفن
همراه به ارزش یک میلیــارد و  ۴۱۳میلیون
دالر به کشور وارد شده اســت .سهم ارزشی
واردات این کاال از کل واردات کشور در سال
 ۹۸معادل  ۳٫۲درصد اســت .در عین حال
ارزش واردات موبایل در ســال  ۹۸نسبت به
سال  ۹۷رشــد  ۳۲۸درصدی را تجربه کرده
و وزن واردات این کاال با رشد  ۳۶۰درصدی
همراه بوده اســت .ارزیابیها نشان میدهد
ارزش هر تن موبایل وارد شده به کشور ۳۵۳
میلیون و  ۲۵۰هزار دالر بوده است.
همچنین آمارهای ســازمان توسعه تجارت
حکایت از آن دارد که سال  ،۹۸گوشی تلفن
همراه سومین قلم عمده وارداتی بوده است.
ذرت دامی و برنج دو کاالی وارداتی هســتند
که ارزش واردات آنها بیشتر از موبایل است.
الکترودهــای زغالــی برای کورههــا ،جو به
اســتثنای بذر ،کنجاله ســویا ،لوبیای سویا،
شــکر تصفیهنشــده ،قطعات بیاستخوان
منجمد از نوع گاو و روغن دانــه آفتابگردان
و روغن گلرنگ یــا زعفران کاذب در ردههای
چهــارم تا دهــم عمدهترین اقــام وارداتی
قرار گرفتهاند.
ازطرفــی این روزهــا ادامه تعطیلــی مراکز
آموزشی و به طبع آن تمرکز بر آموزش آنالین
و البته معرفــی برنامه کاربردی شــاد برای
اســتفاده آموزشــی دانش آموزان ،تقاضای
موبایــل را در بــازار افزایش داده اســت .در
مجموع عواملــی همچون کمبــود جهانی
کاال به دلیل کرونا ،باال رفتن نرخ ارز ،بســته
شــدن مرزها و محدودیت هــای ترانزیتی
برای واردات کاال و معرفی اپلیکیشــن شاد
منجر به ایجاد عدم اطمینان بازار برای تامین
محصوالت در آینده شده که در نهایت تمام
این عوامــل تعادل بیــن عرضــه و تقاضا را
بر هم زده است.
مرکزآماراعالمکرد؛

فروردین امســال  ۲۲هزار تن
گوشتقرمزتولیدشد

مرکز آمار کشور اعالم کرد :فروردین امسال
در مجموع  ۲۱هزار و  ۹۰۰تن گوشت قرمز از
ذبح انواع دام در کشتارگاههای رسمی کشور
تولید شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش
از سایر دامها است.
مرکز آمــار ،نتایــج آمارگیری کشــتار دام
کشتارگاههای رسمی کشور در نخستین ماه
سال  ۹۹را منتشر کرد .براساس این گزارش
 ۱۲هزار و  ۱۰۰تن گوشت گاو و گوساله تولید
شده است و میتوان گفت که  ۵۵.۴درصد از
کل گوشت قرمز تولید شده مربوط به ذبح گاو
و گوساله است.
همچنین گوشت گوسفند و بره با هفت هزار
و  ۹۰۰تن ،بز و بزغالــه با یک هزار و  ۴۲۰تن
و ســایر انواع دام با  ٤٢١تن ،بهترتیب ٣٦.٢
درصد ٦.٥ ،درصد و  ١.٩درصــد از کل وزن
گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص
دادهاند.
مقایســه عملکرد کشــتارگاههای کشور در
فروردین  ١٣٩٩با عملکرد ماه مشــابه سال
 ۱۳۹٨نشاندهنده افزایش  ٢درصدی مقدار
تولید گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی
کشور است.
تغییرات مقدار تولید گوشــت نسبت به ماه
مشابه سال قبل برای گوســفند و بره چهار
درصد کاهــش ،برای بــز و بزغاله  ١٥درصد
افزایــش ،برای گاو و گوســاله پنــج درصد
افزایش ،و برای شــتر و بچهشــتر  ١٣درصد
کاهش داشته و برای گاومیش و بچهگاومیش
تقریباً بدون تغییر بوده است.
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استارتآپ ها

خدمات «پزشک و مشاور» به اسنپ اضافه شد
با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور و توصیه به حضور حداقلی در مراکز بهداشتی ،اسنپ با همکاری هاسپیتل سرویس «پزشک و مشاور» را به اپلیکیشن خود اضافه کرده
است .به این ترتیب امکان دریافت مشاوره پزشکی و روانشناسی به صورت آنالین برای کاربران اسنپ فراهم شده است .تمامی کاربران سوپراپلیکیشن اسنپ ،از این پس میتوانند
بدون نیاز به مراجعه حضوری در مراکز درمانی ،با استفاده از سرویس «پزشک و مشاور» در تمامی زمینههای پزشکی و روانشناسی به صورت آنالین مشاوره دریافت کنند.
www.kASBOKARNEWS.ir

اخبار
ت مسکن در سایتهای
چه کسانی از حذف قیم 
اینترنتیسودمیبرند؟

در یکی دو هفته گذشــته قیمت خودرو و مسکن از ســایتهای خرید و فروش
اینترنتی حذف شــده اســت .اتفاقی که با توجیه بازگرداندن آرامش به بازار افتاد
اما پس از حذف قیمتها هنوز هم آرامش به بازار برنگشــته است .اما سوال اصلی
که گوشه ذهن مخاطبی که این روزها با سایتهای خرید و فروش آنالین ،زندگی
راحتتری برایش رقم خورده بود،باقی میماند ،این است که اعالم قیمت به زیان
چه کسانی است و چه کسانی از حذف قیمتها سود میبرند؟ واقعیت این است که
التهاب بازار چیزی فراتر از درج چند قیمت در ســایت های خرید و فروش آنالین
است ،اما آن دسته از کسبوکارهای سنتی و گروهان سودجو همیشه به دنبال مقصر
جلوه دادن روش های مدرن و البته راحت برای مردم هستند.

سنگاندازیجلویپایمشتری

بازار محلی برای جدل درباره قیمت و کشف آن است و معامله مثل نفس کشیدن از
کارهای روزمره آدمهاست .ظهور پدیدههای مثل سایتهای خرید و فروش آنالین
امکان کشف قیمت را برای مردم سادهتر کرده است .این سایتها مثل دماسنجی
برای بازار عمل میکنند و آیینهای برای نمایش قیمت محسوب میشوند .با وجود
ســایتهای خرید و فروش آنالین که امکان گفت وگوی مردم و اعالم قیمت در
آن وجود دارد ،به مراجعه حضوری مشــتریان به بازارهای فیزیکی نیازی نیست و
میتوان با صرف چند دقیقه وقت از حدود قیمت در مورد کاالهای مختلف آگاهی
یافت .در فصل هایی از سال که با دستور قضایی ،اعالم قیمت در سایتهای خرید و
فروش اینترنتی ممنوع شده ،متقاضیان دوباره مجبور شدند کفش آهنی به پا کرده
و برای رصد قیمتها به بازارهای فیزیکی مراجعه کنند .در مورد مسکن این مسئله
مشکالت بیشتری ایجاد کرده است .فصل بهار ،فصل جابه جایی مستاجران است.
به دلیل حذف قیمتها از سایتهایی مثل دیوار ،مردم مجبور به صرف وقتی برای
مراجعه حضوری به بنگاههای امالک یا تماس تلفنی برای یافتن حدود قیمت شده
اند .این مسئله نه فقط برای آنها بلکه برای دیگران هم زیان آور است .رشد مصرف
بنزین ،تشدید آلودگی هوا و ترافیک از پیامدهای مستقیم افزایش تحرک فیزیکی
در ماههای آغاز سال است .غیر از این ،با توجه به همه گیری کرونا نباید از آسیبهای
افزایش این تحرکات در بیشتر شدن مبتالیان به این بیماری هم گذشت.

آمارهای فروش خرده فروشی
های آنالین در زمانی که اکثر
صنوف تعطیل بودند ،نشان داد
در این کسب و کارها پتانسیلی
هست که تا امروز نادیده گرفته
شده است .در شرایطی که بیش از هر زمان دیگر انسانها به
ی نیاز دارند کســب و کارهای مجازی اهمیت
کمک فناور 
خود را نشان داده و فعاالن شاغل در این حوزه بدون ارتباط
فیزیکی نزدیک با مردم در حال خدمترســانی هستند.
آمارهای منتشر شده در ایران نشــان میدهد این دسته از
کسبوکارها در دوران شیوع کرونا تقریبا جهش خوبی را

کرونا و فرصت طالیی توسعه تجارت الکترونیک

مهدی معصومی اصفهانی ،نایبرئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران

سردبیر :مریم بابائی

فاکس88260447 :

انواع تســهیالت نظام وظیفه در نظر گرفته شــده و
شرایط شرکتها و افراد مناسب جهت استفاده از این
تسهیالت ،موضوع پرســش های مکرر شرکت های
دانش بنیان از مسئولین این حوزه است .بر این اساس
یک همایش بزرگ مجــازی با حضور نمایندگان این
شرکت ها برگزار شــد تا به این پرسشها پاسخ داده
شود.به دلیل شیوع ویروس کووید  ۱۹امکان برگزاری
حضوری این همایش فراهم نشد و مرکز شرکتهای
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
آن را به صورت آنالین و بر بستر سامانه lms.nimael.
 comبرگزار کرد.در این رخداد ترویجی ،ســواالت
متعدد مطرح شــده در باره ویژگی های این بســته
خدمتی و چگونگی طرح تقاضا برای بهره مندی از آن
از سوی مشــاور مدعو در این رخداد به صورت برخط
پاسخ داده شد.

انواع تسهیالت نظام وظیفه
ســبد خدمت در حوزه تســهیالت نظام وظیفــه اقالم
مختلفــی را در بر میگیــرد .امریــه ،پــروژه جایگزین
خدمت در شــرکتهای دانش بنیان و پــروژه جایگزین
خدمــت در صنایــع دفاعــی و کشــوری از ایــن جمله
اســت که در مــورد آنها در ایــن همایــش آنالین بحث
و گفتگو شــد.بر اســاس توضیحــات مطرح شــده در
این رخداد  ،تســهیالت نظام وظیفه طرح شــده در قالب
امریــه تنها مختــص شــرکتهای دانش بنیان اســت.
بر اســاس تفاهم نامه منعقد شــده میان معاونت علمی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری و فرماندهــی ســتاد کل
نیروهای مســلح ،این خدمت به صورت ســاالنه در قالب
تعداد مشــخصی از افــراد ،قابل عرضه به شــرکت های
دانش بنیان است.در این نوع از تسهیالت ،مدت زمان خدمت
آموزشی  ۲ماه بوده و فرد متقاضی بایستی با نظارت معاونت

علمی و فناوری ریاست جمهوری ،به مدت ۲۲ماه و به صورت
حضوری به شرکت دانش بنیان پذیرنده خدمت کند .افراد
فارغ التحصیل در رشــتههای نظیر دندانپزشکی ،پزشکی
و داروسازی که برگ ســبز خود را در یافت کرده اند و دیگر
متقاضیان دارای غیبت ثبت شده ،نمیتوانند از این خدمت
بهره مند شــوند.پروژه جایگزین خدمت ویژه شرکتهای
دانش بنیان ،دومین مورد در این بســته خدمتی است که
آن نیز صرفاً به شــرکت های دانش بنیان اختصاص دارد.
پروژه جایگزین خدمت ویژه شــرکتهای دانش بنیان به
این صورت اســت که فرد با تعریف و اجــرای یک پروژه به
مدت حداقل  ۱۴ماه در یک شــرکت دانش بنیان و داوری
این پروژه توســط کارشناســان فنی هر حوزه فناوری در
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،خدمت خود
را در شــرکت دانش بنیان مربوطه به انجام می رساند .بر
اســاس پیش بینی های انجام گرفته ،شــرکت های غیر

دانش بنیان نیز میتوانند از این بســته خدمتی اســتفاده
کنند.پــروژه جایگزین خدمــت ویژه صنایــع دفاعی و
کشوری ،ســومین و آخرین دســته از تســهیالت نظام
وظیفه اســت که برای متقاضیان خدمــت در واحدهای
غیر دانش بنیــان مســتقر در پارکهای علــم وفناوری
نیز قابل اســتفاده است .مرکز شــرکت های دانش بنیان
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری سعی دارد تا با
آشنا ساختن بیشتر شــرکت های دانش بنیان با خدمات
در نظر گرفته شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،زمینه بیشتری برای بهره مندی این شرکت ها از
این بسته های خدمتی را فراهم کند.ترویج بیشتر خدمات
باعث میشود که زمینه استفاده تمام شرکتها از آن فراهم
شود و هیچ خدمتی به صورت مبهم باقی نماند .این موضوع
تامین کننده عدالت در خدمات رسانی به شرکت های دانش
بنیان خواهد بود.

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

نحوه بهرهمندی شرکتهای دانش بنیان از تسهیالت نظام وظیفه بررسی شد

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

در همایشی با حضور شرکتهای دانش بنیان

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

از آنجا که همه چیز به هم متصل است ،کرونا در همه دنیا اثر گذاشته است .بخش کشاورزی بیشتر از هر بخشی از کرونا متاثر شد زیرا تولید در بخش کشاورزی مخصوصا در صنعت دام و طیور و آبزیان تولید خطی است؛ یعنی هر روز مقدار مشخصی گوشت
مرغ ،تخم مرغ و شیر تولید می شود .کافی است یک روز مصرف پایین بیاید یا باال برود .این افزایش یا کاهش ،تحوالت بسیار زیادی ایجاد می کند .معموال در صنایع کشاورزی ما خاصیت انبارداری کاالها زیاد نیست و کاالهای این بخش مثل فلزات نیست
که بتوانیم آنها را ذخیره کنیم .به عنوان مثال امروز جوجه تولید می شود و همین امروز باید فروش برود .اگر فروش نرود ،تولید به مشکل می خورد .به همین دلیل کرونا بیشترین تاثیر را روی این نوع محصوالت می گذارد .طبیعتا در مقاطعی مصرف برخی
کاالها پایین آمد یا باال رفت .آنهایی که مصرفشان افزایش یافت ،قیمتشان باال رفت و محصوالتی که مصرفشان کاهش یافت قیمتشان پایین آمد و در این میان ،تولیدکنندگان لطمه خورده اند.
در این میان مصرف کاالهایی که کاهش پیدا نکند می تواند از طریق بسترهای اینترنتی به فروش رود .به همین دلیل فروش های نوین و اینترنتی می تواند در آینده کشور اثر بگذارد .این در حالی است که ما این تاثیر را در کوتاه مدت می بینیم ولی آنچه مسلم
است در آینده است .بیش از اینکه بخش خصوصی از این قضیه متاثر شود باید بخش دولتی متاثر شود .دوره قرنطینه نشان داد که اگر کارمندان هم سر کار نرفتند خیلی از کارها انجام می شود .دولت که دستش در جیب مردم است بهتر است با این روش
هزینه های خود را پایین تر بیاورد .دست بخش خصوصی در جیب خودش است و طبیعتا اگر ببیند راهکاری می تواند هزینه های آنها را کاهش دهد حتما بدون شک انجام خواهند داد .اما بخش دولتی که هزینه های بسیار گزافش را از جیب مردم پرداخت
می کند این موقعیت برایش خوب است و می تواند بسیاری از کارها را به صورت مجازی انجام دهد و هزینه های سربار و جلسات را کم کند .امروزه می شود با روش های مدرن هزینه ها را پایین آورد .این باید رسمی برای دولت شود .چیزی که امروز برای
توسعه تجارت الکترونیک بیشتر از هر چیزی الزم است ،زمان است .یعنی اینکه امروز همه متوجه شدند که می شود مدارس هم آنالین تدریس کنند ،ولی تا این کار به فرهنگ تبدیل شود زمان خواهد برد .قطعا در یک سال و نیم آینده به مراتب امکانات
بیشتری فراهم خواهد بود و این فرهنگ ایجاد خواهد شد .به جای اینکه شما فرزندتان را به آموزشگاه بفرستید او می تواند در فضای مجازی با هزینه ،زمان و رفت و آمد کمتر این کار را انجام دهد .این مراکز روز به روز اضافه خواهند شد و توسعه خواهند یافت.
نکته مهم این است که در طول زمان مشخص خواهد شد که کدامیک از این مجموعه ها می توانند توانمندتر عمل کنند .قطعا به مرور زمان تجارت الکترونیک توسعه خواهد یافت.

مدیرعامل آسیاتک:

اطالعات لو رفته مربوط به مشترکان آسیاتک نیست

سرمقاله

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

افتاده بی تاثیر نیســت؛ اما در سمت دیگر ماجرا
یک ســری عوامل در بیرون بازار سرمایه در حال
وقوع است که تاثیرگذار بوده و بعد از این هم این
ظرفیــت را دارد کــه روی کارکردهــای
بورس و نوســاناتی کــه روی شــاخص قیمت
بــورس اوراق بهــادار تهــران اتفاق مــی افتد،
تاثیر بگذارد.
در این میان می توان به اتفاقاتی که در بازارهای
موازی اتفاق افتاد اشــاره کرد؛ ازجمله :افزایش
غافلگیرانه قیمت دالر ،رشد فراتر از انتظار قیمت
سکه طال و مجموعه مباحث افزایش قیمت خودرو
و بحث شــرایط فروش فوق العاده ای که مطرح
شــده اســت .مجموعه این اتفاقات در بازارهای
موازی باعث شده تازه واردان برای ماندگاری در

بورس دچار تردید شوند و این موضوع در نوساناتی
که شــکل گرفته بی تاثیر نبوده و بعد از این هم
نخواهد بود.
کما اینکه در حال حاضر در رابطه با مساله اوراق
بدهی ای که رئیس کل بانک مرکزی رسما اعالم
کردند که قرار اســت منتشــر شــود ،چگونگی
انتشار این اوراق و مســائلی که پیرامونش هست
تردیدهایی را برای کسانی که می خواهند در بازار
سرمایه ماندگار شوند ،ایجاد کرده و بنابراین اگر
بخواهیم مجموعه عوامل بیرونی را هم جمع بندی
کنیم یک ســری عوامل در بیرون بازار ســرمایه
باعث اتفاقات اخیر شــده که تردیدهایی را برای
کسانی که در بازار بورس وارد شدند به ویژه تازه
واردان ایجاد کند و به نظر می رســد بخشــی از

دالیل تالطمات بازار ســرمایه اتفاقاتی است که
در بازارهای موازی می افتد .کمــا اینکه نگرانی
هایی هم ایجاد شــده ،هشــدارهایی که رئیس
جمهور به وزیر اقتصاد دادنــد برای اینکه بورس
مدیریت شود که کســی دچار ضرر و زیان نشود.
بســیاری از اقتصاددان و کارشناسان اقتصادی
در مورد رشــد بدون پشــتوانه بورس هشــدار
دادند و همــه اینها تردیدهایی شــده که به این
نوســانات دامن زده ولی من معتقــدم که روند
نوســانات بازار بورس در یک شرایط تورمی رو به
رشــد خواهد بود اگرچه دامنه نوسانات ممکن
اســت برخی ها را نگران کند اما این نوسانات با
یک شــیب مالیم در شــرایط تورمی ایران رو به
رشد خواهد بود.

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :

عباس علوی راد ،اقتصاددان
به نظر می رسد نوســانات بورس و ریزش و فراز
و فرودهایی کــه در این مدت به ویــژه در هفته
جاری روی شاخص بورس اتفاق افتاده می تواند
در قالب دو دســته عوامل دسته بندی شود .یک
دســته عوامل در مورد کارکردهــای درون بازار
سرمایه است که مهم ترین آن بحث عرضه های
اولیه ای بود که دولت شــروع کرد و بنا به دالیلی
اســتمرار نداشــت؛ اما دوباره بحث عرضه سهام
عدالت مطرح شد و نهایتا شرایط فروش آن که از
روز  6خرداد در حال فراهم شدن است .مجموعه
چنین اتفاقاتی که در داخل بازار سرمایه در حال
وقوع اســت و به ویژه رفتارهای تــازه واردان که
عمدتا غیرحرفه ای است در این تالطمی که اتفاق

کانون تالطم بورس

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 :

شب دوشنبه برخی کاربران در شبکههای اجتماعی خبر
از هک اطالعات مشترکان آسیاتک و خرید و فروش این
اطالعات روی اینترنت را دادنــد .طبق اطالعاتی که روی
شبکههای اجتماعی منتشر شده بود اطالعات نزدیک به
 ۲۳میلیون مشترک آسیاتک درز کرده بود اما محمدعلی
یزاده مدیرعامل آسیاتک در گفتوگو با پیوست اعالم
یوسف 
میکند که درز این اطالعات هیچ ارتباطی به مشترکان این
شرکت اینترنتی ندارد و دیتای منتشر شده مربوط به پنل
یکی از نمایندگیهای فروش این شرکت است.محمدعلی
یوسفیزاده ،مدیرعامل آسیاتک در خصوص جزئیات این
اتفاق گفت« :چند روز پیش ایمیل دریافت کردیم مبنی
بر اینکه فردی توانسته به اطالعات مشتریان ما دسترسی
پیدا کند .چند نمونه این اطالعات را هم برای ما ارســال
کردند و درخواســت  ۱۰بیتکوین داشتند تا اطالعات را
در اینترنت منتشر نکنند .با دریافت این ایمیل بررسیها
را شروع و متوجه شدیم که اطالعات هیچکدام از مشترکان
ما درز پیدا نکرده و اطالعاتی کــه هکر در اختیار دار هیچ
ربطی به آسیاتک و مشترکان ما ندارد».مدیرعامل آسیاتک

با اعالم اینکه اطالعات درز پیدا کــرده مربوط به یکی از
نمایندگیهای آسیاتک بوده توضیح داد« :ما نزدیک به۸۰۰
نمایندگی فروش در کل کشور داریم که این نمایندگیها
با سیستمهای نرمافزاری خودشــان کار فروش و جذب
مشتری را پیش میبرند .مشــکل در سیستم اتوماسیون
بازاریابی یکی از این نمایندگان باعث شده بود تا اطالعات
کارمندانشان مانند لیست بیمه ،میزان پورسانت و دیتای
مربوط به بازاریابیشان در دسترس هکر یا هکرهایی قرار
بگیرد .همچنین این اطالعات نشت پیدا کرده هم مربوط
به سال  ۹۵و سال ماقبل آن بوده است ».یوسفیزاده تاکید
میکنند که در نهایت آنها همان زمان به نمایندگی خود
هشدار الزم در این زمینه را دادهاند.مدیرعامل آسیاتک با
تاکید روی این موضوع که تامین امنیت و داشتن امنیت
صددرصدی برای هیج کسبوکاری امکانپذیر نیست،
گفت« :به خطر افتادن اطالعات در هر کسبوکاری یک
ریسک حساب میشود؛ اما مهم این است که همیشه به این
بخش توجه شود .برای نمونه ما تالش کردهایم که با استفاده
از پیادهسازی استاندارهای امنیتی ،برنامهریزی ،ایجاد بهبود

مستمر در فرایندها ،انجام ارزیابیهای مستمر امنیتی و
رعایت موارد کنترلی بهترین نحوه سرویس را به مشترکان
خودداشتهباشیم».همچنینآسیاتکدراطالعیهایرسمی
هرگونــه درز اطالعات کاربرانش را تکذیــب کرد .در این
اطالعیه با اشاره به خبرهای منتشر شده در این خصوص در
شبکههای مجازی نوشته شده است که موارد اعالم شده در
خصوص دستیابی به اطالعات کاربران آسیاتک ارتباطی با
سامانههای جاری و درگاههای اطالعاتی شرکت نداشته و
در حوزه دادههای سامانههای آسیاتک نبوده است .در این
اطالعیه با اشاره به پیادهسازی سیستم نظام مدیریت امنیت
اطالعاتنوشتهشدهاست«:نظاممدیریتامنیتاطالعاتو
سایرسیستمهایمدیریتیهموارهراهگشایبهبودخدمات
و فعالیتهای شرکت آسیاتک است .در این خصوص با توجه
به دامنه کاربرد این سیستم مدیریتی کلیه فعالیتهای
حوزه خدمات از جمله ساماندهی های نرم افزاری و سخت
افزاری  ،تحت نظارت سیستم مدیریت  ISMSقرار دارد
که اجرای این نظام توسط نهاد افتا نیز صحه گذاری شده
است».آســیاتک در اطالعیه خود تاکید کرده که آنها با

بهرهگیری از متخصصان مجرب آخرین اســتانداردهای
مدیریتی ،امنیتی و یا توســعه و آموزش مداوم کارکنان
بستری مناســب و امن برای ارائه خدمات به مشتریان را
فراهم و در تالش هستند که این روند همچنان پایدار بماند
و با تمام توان از اطالعات مشــتریان صیانت میکنند .در
ادامه این اطالعیه آسیاتک پیگیر خبرهای کذب در این
خصوص از مراجعه قضایی را حق خود دانسته و نوشته است:
«آسیاتک حق پیگیری قضایی و قانونی در خصوص مطالب
اخیر جهت تشویش اذهان عمومی و تخریب نام تجاری و
مقاصد سودجویانه اقتصادی ،فارغ از هرگونه نتیجه را در
جهت احقاق حقوق  ،برای خود محفوظ میدارد».در چند
ماه گذشته و با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسبوکارها
درایرانوهمچنینسراسردنیاموردحملههایسایبریقرار
گرفتهاند .در اوایل نوروز امسال خبرهای مختلفی در مورد
درز اطالعات  ۴۲میلیون کاربر ایرانی تلگرام ،درز اطالعات
کاربران سیباپ ،انتشار اطالعات شــهروندان از طریق
سامانه ثبت احوال و … منتشر شده و تاکنون هم مشخص
نشده که آیا با مسببان این اتفاقها برخورد شده یا خیر.

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

پیشــرفت فناوری در جهان و در کشور ایران باعث شده اســت که استفاده از
اینترنت از اهمیت ویژهای در زندگی مردم برخوردار شده و به جنبههای بسیار
زیادی از زندگی نفوذ کند به طوری که امروزه زندگی کردن بدون اســتفاده از
اینترنت و امکانات موجود در این فضا برای انسان سخت است .به تازگی شیوع
ویروس کرونا در جهان و تعطیلی مراکز مختلف کشورهای دنیا به تاثیر فناوری
اطالعات و اســتفاده از اینترنت در زندگی افراد دامن زده و حتی بخشهایی
از فعالیتهای انســان که ارتباط کمتری با این فناوری داشتند را به شدت به
خود محتاج کرده اســت.یکی از جنبههای زندگی مردم که اینترنت و فناوری
اطالعات تاثیر شایانی بر آن داشــت ،خرید کردن بود؛ در گذشته امکان خرید
کردن برای افراد عادی بیشتر در شــهر و استان محل سکونت خودشان میسر
بود ،اما با افزایش سطح دسترسیها و از بین رفتن بسیاری از محدودیتها در
فضای مجازی ،امروزه خرید کردن از هر شهر یا استانی در سرتاسر یک کشور و
حتی خارج از کشور به وسیله اینترنت به راحتی امکان پذیر است.در همین راستا
مشاغل جدیدی برای معرفی بهتر کاالها به مردم و همچنین سهولت بیشتر در
انجام فرایند خرید اینترنتی با عنوان «فروشگاههای اینترنتی» پدید آمده و به
خاطر خدماتی که ارائه میدادند بســیار مورد استقبال طرفداران این سبک از
خرید قرار گرفتند.چندی پیش شکایاتی از سوی مشتریان این فروشگاههای
اینترنتی در فضای مجازی مطرح شد به این صورت که برخی از دریافت کاالیی
متفاوت از آن چیزی که در سایت فروشگاه ثبت سفارش کرده بودند خبر دادند
و برخی از گرانفروشی نزدیک به دو برابری اجناس در فروشگاههای اینترنتی
شکایت کردند.عضو هیات مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی درباره نظارت
روی فعالیت فروشــگاههای اینترنتی بیان کرد :ســازمانهای مختلفی روی
قیمتهای اجناس فروشگاههای اینترنتی نظارت میکنند؛ بعضی از کاالهای
اساسی قیمتهای ثابت داشته که در تمام فروشگاههای اینترنتی این قیمتها
به صورت یکسان عرضه میشــود ،اما بعضی از کاالها که قیمت ثابت ندارند،
قیمتهای آن توسط افراد مشخص میشود و اگر تخلفی در این زمینه صورت
بگیرد یا شکایتی اعالم شــود ،فاکتورهای خرید آن فروشگاه اینترنتی بررسی
شده ،سود متعارف و مالیات بر ارزش افزوده بر آن اضافه و در صورت تخلف به آن
کسبوکار مجازی هشدار داده میشود .حتی در صورت نیاز کسبوکار به اداره
تعزیرات معرفی میشود.الفت نسب افزود :بیشترین نظارت بر روی فعالیت کسب
و کارهای مجازی از طرف سازمان تعزیرات حکومتی صورت میگیرد .اتحادیه
کسب و کارهای مجازی نیز در صورت شکایت از گرانفروشی کسب و کاری ،آن
را پیگیری میکند ،امّا متولی اصلی آن ،سازمان تعزیرات است؛ سازمان حمایت
از حقوق مصرف کننده ،وزارت صمت ،مرکز اصناف و امور بازرگانی نیز از دیگر
سازمانهایی هستند که بر این کسب و کارها نظارت دارند.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

تجربه کرده و توانسته فروش محصوالت مختلف را به صورت
اینترنتی افزایش دهد.
شاید تصور شود که کرونا کسب و کارهای اینترنتی را وارد فاز
جدیدی از حیات کرد اما این تصور اشتباه است .چرا که پیش
از این نیز اســتارتاپ های زیادی در این بستر شکل گرفته
ولی نابود شده بودند .بنابراین باید به دنبال ریشه یابی این
مشکالت باشیم .به نظر میرسد ساختارهای دولتی ما به
کل با فناوری و نوآوری بیگانه هستند! همین که در تحول
دیجیتال فقط یک وزارتخانه و یک معاونت ریاست جمهوری
داریم که موضوع را موضوع خودشان میدانند یعنی هنوز
تغییر را درک نکردیم .در این میان شناسایی موانعی که بر
سر راه توســعه تجارت الکترونیک است ،اهمیت می یابد.
«کســب و کار» در گفتگو با یک کارشناس ،این موضوع را
بررسی می کند.

روزنامه کسب و کار 88261037 :

دلیل تفــاوت قیمــت نجومی برخــی کاالها در
فروشگاههایاینترنتیچیست؟

پنج هزار استارت آپ بسته حمایتی ۵۰میلیونی دریافت میکنند

پایگاه خبری کسب و کارwww.kasbokarnews.ir :

آب از سرچشمه گل آلود است

آسیبهای حذف قیمت از سایتهای خرید و فروش آنالین ،چه به طور مقطعی و
چه به طور دائمی مثنوی هفتاد من کاغذ است .بازگشت به روشهای سنتی برای
آگاهی از قیمت در بازارهایی مثل مسکن ،یک عقب گرد بزرگ برای توسعه ایران
است .سردرگمی ،ابهام و کاهش سطح شــفافیت از عمدهترین پیامدهای حذف
قیمت در این سایتهاست و پیامدهای دیگری مثل رشــد حباب قیمت در بازار
و ورود کنشگران غیرحرفهای و گســترش دالل بازی خارج از سایه نظارت ،از ریز
پیامدهای آن است .سایتهای خرید و فروش آنالین مثل دیوار در ایران ،درحالی
به عنوان ابزار دست قیمت سازان در بازار مسکن معرفی میشوند که برای سالیان،
بی تعادلی عرضه و تقاضا در بخش مســکن ،زمینه رکود و رونقهای دورهای آن را
فراهم کرده است.

کرونابهتنهاییتحولدیجیتالراکلیدنمیزند
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یکعالمتاشتباه

بنگاههای معامالت امالک همان بازار فیزیکی مســکن است که با حذف قیمت،
بیش از گذشــته مورد مراجعه مردم قرار گرفته است .بنگاههای معامالت امالکی
از بازیگران عمده در تعیین قیمت هســتند .گزارشهای ماهانه و ساالنه نهادهای
رسمی از بازار مســکن با توجه به آنچه در این بنگاهها میگذرد ،تهیه می شود .با
ظهور سایتهای خرید و فروش آنالین در ایران ،بنگاههای معامالت امالک هم به
کاربران آن پیوستهاند و آگهیهای خود را در این سایتها قرار میدهند و با اعالم
قیمت معامله را برای فروشنده و مشتری واقعی جوش میدهند .اما حذف قیمتها
باعث چه تغییری در روند کار این بنگاهها شده است؟ زمانی که قیمتها در سایتها
درج شود ،افزایش مراجعه متقاضیان بالقوه و بالفعل مسکن ،به حباب قیمت دامن
می زند .بنگاههای معامالت امالک به تصور رشد تقاضا به ویژه در مناطقی ذخیره
مسکن این بنگاهها باالست ،مثل حومههای شهرها ،قیمتها را به طور کاذب باال
میبرند .به این ترتیب حذف قیمتها نه تنها کمکی به کاهش التهاب بازار نمیکند
بلکه به حباب آن هم میدمد.

بوکارهای اینترنتی تا پایان سال دوام میآورند
تنها 32درصد از کس 

