
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: افرادی که 
کارت سوخت خود را گم کرده اند می بایســت برای جلوگیری از 
سوءاستفاده های احتمالی در سریع ترین زمان ممکن به پلیس+ 

۱۰ اطالع دهند.
فاطمه کاهی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه قطعا خیلی از افراد 
پس از الزام استفاده از کارت سوخت نسبت به دریافت المثنی اقدام 
کرده اند و اکنون نیز در حفظ آن دقت بیشتری دارند، اظهار کرد: با 
این حال اگر شخصی کارت ســوخت خود را گم کرده، می تواند با 
مراجعه به پلیس +۱۰ و ارائه مدارک نسبت به منقضی کردن کارت 

سوخت قبلی و دریافت کارت سوخت جدید اقدام کند.
به گفته وی، تا زمانی که متقاضی، اعالم رســمی در دفاتر پلیس 
+۱۰ برای مفقود شدن کارت سوخت نداشته باشد، کارت سوخت 
همچنان فعال می ماند و امکان ســوء اســتفاده از آن توسط افراد 

سودجو وجود دارد.
کاهی با تاکید بر اینکه اگر شخصی کارت خود را در جایگاه سوخت 
جا بگذارد، می تواند با مراجعه به جایگاه مورد نظر کارت سوخت 
خود را درخواســت کند؟ گفت: اگر به هر دلیلی اپراتور اقدام به 
بازگرداندن کارت سوخت نکرد، فرد می تواند این موضوع را از طریق 

سامانه ثبت شکایات و پاسخگویی ۰۹۶۲۷ پیگیری کند. وی افزود: 
در نهایت فرد می تواند با مراجعه به پلیس +۱۰ تقاضای خود را ثبت 
کند و از طریق سایت www.epolice.ir از نحوه صدور کارت 

خود مطلع شوند.

برایهرخودروچندبارکارتسوختصادرمیشود؟
کاهی با بیان این که الزم اســت افراد در نگهداشتن کارت سوخت 
خود دقت کافی را داشته باشند، تصریح کرد: اگر به هر دلیلی مالک 
خودرو تقاضای کارت سوخت المثنی داشته باشد، کارت برای آن 

فرد صادر می شود.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع به معنای این نیست که برای هر 
خودرو دو بار کارت سوخت صادر شود، اظهار کرد: در شرایط مفقود 
شدن کارت یا دالیل دیگر کارت سوخت المثنی جدید صادر می شود 

و این مساله محدودیتی ندارد.

درخواستالمثنیکارتهوشمندسوخت
طبق اعالم شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، صدور کارت 
سوخت هوشمند المثنی فقط از طریق دفاتر پلیس +۱۰ مقدور است، 

زیرا افراد سودجو با هدف دستیابی به اطالعات شخصی و کارت بانکی 
و کالهبرداری از هموطنان و سوء استفاده های احتمالی اقدام به ایجاد 
سایت های غیرمجاز کرده اند؛   بنابراین کسانی که کارت سوخت 
ندارند و تاکنون نیز درخواســت صدور کارت ســوخت نکرده اند، 
می توانند خود یا وکیل قانونی شان با در دست داشتن مدارک هویتی 
مالک خودرو و وسیله نقلیه به مراکز پلیس + ۱۰ مراجعه کنند. حذف 
رمز کارت سوخت نیز در نواحی شرکت ملی پخش قابل انجام است.

مدارک هویتی مالک برای درخواست المثنی کارت هوشمند سوخت 
نیز به شرح زیر است:

برای اشخاص حقیقی، یکی از مدارک شناسایی معتبر مالک وسیله 
نقلیه شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نیاز 
است. برای اشــخاص حقوقی نیز معرفی نامه رسمی از سازمان یا 
شرکت مربوطه با امضاء و مهر مجاز به همراه اصل شناسنامه یا کارت 

ملی هوشمند یا گذرنامه نماینده نیاز است.
دارندگان وکالت نامه معتبر قانونی از مالک نیــز می توانند با ارائه 
مدارک شناسایی معتبر شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند 

یا گذرنامه نسبت به اخذ خدمات مورد نیاز اقدام کنند.
در مورد خودروهای لیزینگی )خودروهای اجاره به شرط تملیک(، 

اسناد و مدارک در اختیار استفاده کننده خودرو شامل کارت خودرو 
مالک عمل است. مدارک شناسایی وسیله نقلیه نیز شامل کارت 
شناسایی خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق محضری 

به همراه بیمه نامه شخص ثالث معتبر می شود.
اما برای تکمیل فرم تعهدنامه در دفاتر پلیس +۱۰ واریز مبلغ ۱۰ هزار 
تومان در پایانه  های pos بانک ملت مستقر در این دفاتر و اخذ رسید 
ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی از کاربر، مراحلی 

است که باید طی شود.
کسانی که در ســایت دولت همراه ثبت نام کرده اند، نیازی به ارائه 
درخواست المثنی ندارند. کارت سوخت این اشخاص از طریق اداره 

پست به آدرسی که اعالم کرده اند، ارسال می شود.

نحوهپیگیریکارتهوشمندسوخت
 متقاضیان کارت های هوشــمند ســوخت ابتدا باید وارد سایت

 www.epolice.ir شده و سپس روی گزینه کارت سوخت کلیک 
کنند. بعد در قسمت پیگیری صدور کارت سوخت نسبت به وارد 
کردن نوع و شماره پالک خودرو اقدام و روی گزینه پیگیری کارت 
سوخت کلیک کنند. در این قسمـت، شماره مرسوله پستی نمایان 

می شود که با کلیک روی گزینه شرکت پست که به رنگ آبی نوشته 
شده، وارد سامانه رهگیری مرسوالت می شوید و با فعال کردن گزینه 

جست وجو، وضعیت کارت سوخت مشخص می شود.
متقاضیان به منظور اطالع دقیق از وضعیت کارت ســوخت هم با 
کلیک روی گزینه مشاهده جزئیات کامل مرسوله می توانند از آخرین 

وضعیت کارت خود باخبر شوند.
هم چنین افرادی که کارت سوخت آن ها از سال ۱۳۹۴ صادر و در 
باجه های معطله پست مانده، می توانند در قسمت رهگیری مرسوله 
پستی آن را پیگیری کنند و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر 
و کارت و سند خودرو به اداره پست مورد نظر خود مراجعه و کارت 
سوخت خود را دریافت کنند. اگر کارت سوخت مربوط به خودروهای 
نوشماره و یا ثبت نامی در سایت دولت همراه )GSB( باشد، مالکان 
باید مبلغ مصوب شده را بابت هزینه صدور کارت سوخت به متصدی 
تحویل دهنده کارت سوخت بپردازند. شرکت ملی پخش و پاالیش 
فرآورده های نفتی اعالم کرده که متقاضیان در صورتی که در این 
باره سوال داشته باشــند، می توانند به پورتال این شرکت با آدرس 
WWW.NIOPDC.IR مراجعه یا با شماره پاسخگویی ۰۹۶۲۷ 

تماس بگیرند.

طبق اعــالم شــرکت های خودروســاز، احزار 
هویت و ثبت نام خودروهای ســری اولیه فروش 
فوق العاده تا روز چهارشــنبه ادامه داشته و روز 
 شنبه ۱۷ خردادماه قرعه کشــی این خودروها 

انجام می شود.
به گزارش ایسنا، ثبت نام ۱۱ محصول  ارائه شده 
برای طرح فروش فوق العاده که از هفته گذشته 
آغاز شده است تا روز چهارشنبه هفته جاری ادامه 
دارد. پس از روز پایانی ثبت نام، ســایت  بسته و 
روز شنبه ۱۷ خردادماه فرآیند قرعه کشی انجام 

خواهد شد.
 اســامی افرادی که اســم آن ها دربیاید، اعالم 
و از طریــق پیامــک بــه آن ها اطالع رســانی 
می شــود و ظرف مدت ۴۸ پس از اعالم اسامی، 

زمان دارند تا نســبت به واریــز و تکمیل وجه 
اقدام کنند. اگر فــردی در قرعه کشــی برنده 
شــده و وجه مورد نیــاز را تامین نکنــد، تا دو 
 ســال از شــرکت در فرآیند ثبت نــام محروم 

می شود.
به گفته خودروســازان حداقل ســه ماه پس از 
 قرعه کشــی خــودرو تحویــل مشــتری داده 

می شود.
 آنطور که به گوش می رســد امکان انصراف و یا 
تغییر خودروی انتخابــی متقاضی طرح فروش 
فوق العاده برای مشــتریان ایران خــودرو بنا به 
درخواست مشتریان فراهم شده و با مراجعه به 
میزکار و انتخاب گزینه استعالم وضعیت فروش 
فوق العاده و انتخاب گزینه انصراف و ثبت مجدد 

خودرو امکان تغییر خودروی انتخابی فعال شده 
است.

همچنین  افرادی که در این دوره از قرعه کشی 
برنده نشوند، باید منتظر شرکت در دوره بعدی 

ثبت نام ها باشند.
این طرح تا پایان ســال طی ســه مرحله دیگر 
نیز انجام می شــود. بعضا شــنیده می شود که 
گویا قرار است در طرح فروش ۷۵ هزار دستگاه 
خودرو یک شــرط دیگر که پالک فعال اســت، 
برداشته شود تا آن دســته از افرادی که دارای 
خودروی فرســوده هســتند با رعایت شرایطی 
جدید امکان ثبت نام خودرو را پیــدا کنند. اما 
 ایــن خبر هنوز توســط مقامات رســمی تایید 

نشده است.

برآوردهای سازمان جهانی گردشگری، نشان می دهد 
که صنعت گردشــگری بعد از چند دهه پیشــرفت 
متمادی، حاال به وضعیت سال ۱۹۸۰ عقب گرد کرده 
اســت. مردم، حداقل در ایران، سفرهایشان را از سر 
گرفته اند. افزایش ۵۹ درصدی تردد در جاده چالوس 
در ایام تعطیالت عید فطر، گواه این مســئله است. 
گردشگران حرفه ای نیز با تغییراتی در برنامه هایشان، 
دوباره دســت به ســفر زده اند. »هدی رســتمی« 
جهانگردی که یکــی از تاثیرگذاران)اینفوئنســر( 
اینستاگرامی به حساب می آید؛ در صفحه شخصی اش 
نوشته است: »دوران قرنطینه کرونا کم کم در همه جای 
جهان داره جاش رو می ده به دوران احتیاط و بازگشت 
تدریجی به روتین زندگی، اما با تغییراتی که اسمش 
رو می ذاریم عادی جدید! دنیای سفر هم جدا از این 

عادی جدید نیست و احتماال خیلی از رسومات سفر و 
توریسم هم تغییر می کنه. اینطور نیست که به زودی 
یه روز خاص برسه و در جهان اعالم کنن که حاال روز 

شروع سفر و تفریحاته...«
اما با این وجود، در ســه ماه اخیر، صنعت گردشــگری 
رسما سقوط کرده است. این گزاره را، داده های سازمان 
گردشگری جهانی تایید می کند؛ ممکن است که تعداد 
گردشــگران بین المللی در ســال ۲۰۲۰، ۷۸ درصد 
ســقوط کند.پایگاه داده پردازی استاتیستا می نویسد: 
»در حالیکه صنایع بسیاری به دلیل تاثیرات عالم گیری 
کووید-۱۹ مختل شده اند، تقریبا هیچ کدام از آن ها به 
اندازه بخش گردشگری آسیب ندیده اند. با وجودی که 
نمی توان آسیب های کووید-۱۹ را به طور دقیق ارزیابی 
کرد؛ سازمان گردشــگری جهانی)UNWTO( سه 

ســناریو درباره تاثیــرات گردشــگری بین المللی در 
سال ۲۰۲۰ منتشــر کرده است. متاســفانه، حتی در 
حتی در خوش بینانه ترین سناریو نیز تاثیرات ویروس 
کرونا روی صنعت گردشــگری، ویران گر اســت.«در 
سناریوی خوش بینانه در صورتی که مرزها باز شوند و 
محدودیت های سفر از اوایل ماه جوالی برداشته شود، 
جابجایی گردشــگران بین المللی ۵۸ درصد ســقوط 
می کند و به ۶۱۰ میلیون نفر در امســال می رسد. این 
وضعیت، صنعت گردشــگری جهان را به سال ۱۹۹۸ 
بازمی گرداننــد؛ در آن زمــان هم تعداد گردشــگران 
بین المللی به همین میزان پایین بود.در سناریوی بعدی، 
اگر محدودیت های سفر در ماه دسامبر برداشته شود؛ 
تعداد گردشگران به ۳۲۰ میلیون نفر سقوط می کند. 

این وضعیت در میانه دهه هشتاد میالدی دیده می شد.

دبیــر انجمن شــرکت های هواپیمایــی از احتمال 
برقراری مجدد پروازهای ایران بــه مقصد ترکیه تا 
حدود دو ماه آینده خبر داد و گفت: بر اساس مذاکرات 
صورت گرفته پروازهای موردی بــرای بازگرداندن 
ایرانی ها نیز از پنج مقصد خارجی هماهنگ شــده 

است.
به گزارش ایســنا، پس از لغو پروازهای خارجی در 
پی گســترش ویروس کرونا، بســیاری از کشورها 
ترجیح دادند همــه پروازهــای ورودی و خروجی 
خود به کشورهای مختلف را لغو کنند اما به تدریج و 
پس از گذشت بیش از سه ماه از شیوع این ویروس، 

مذاکراتی بین کشــورهای مختلف صورت گرفته و 
مرزها به تدریج باز می شوند. مقصود اسعدی سامانی، 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره چگونگی 
پیشــرفت مذاکرات بــرای از ســرگیری پروازهای 
خارجی گفــت: پروازهای خارجــی برنامه ای فعال 
محدود به همان لندن، پاریس و آمســتردام است. 
وی افزود: مذاکرات خوبی با ترکیــه برای  برقراری 
پروازهــای ایران-ترکیه و بالعکس بین دو کشــور 
انجام شده و بر اســاس آخرین اظهارات این کشور 
همسایه، از روز نخست آگوســت مصادف با یازدهم 
مرداد ماه امســال پروازهای ایران به مقاصد مختلف 

ترکیه از سر گرفته می شود. دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی ادامــه داد: البته این مذاکــرات هنوز به 
 نتیجه قطعی نرســیده اما تا امروز این تاریخ را به ما

 اعالم کرده اند.
اســعدی ســامانی همچنین درباره دیگر پروازهای 
خارجی نیز اینگونه به ایســنا توضیــح داد: در پی 
مذاکرات صــورت گرفته پروازهای مــوردی نیز به 
مقاصد مختلفی از جملــه مادرید، بارســلون، رم، 
مینسک بالروس و کلمبو سریالنکا هماهنگ شده تا 
بتوانیم ایرانیانی که در این کشورها قصد بازگشت به 

کشور را دارند، برگردانیم.

سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، ضمن تشریح 
جزئیات فروش این سهام، اعالم کرد: افرادی که برای 
فروش سهام عدالت به کارگزاری ها مراجعه می کنند، 
می توانند سهام هر یک از شــرکت ها را تا ۳۰ درصد 
انتخاب کرده و بفروشند اما افرادی که از طریق بانک 
نسبت به فروش اقدام می کنند نیازی به کد بورسی 
ندارند و با کد ملی ۳۰ درصد از ارزش ســهام خود را 
بدون تعیین نوع سهام و به انتخاب بانک می فروشند.

حسین فهیمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز 
فرایند فروش ســهام عدالت از طریق بانک ها، اظهار 
کرد: نخستین بسته پیشنهادی بانک ها برای افرادی 

که روش مستقیم را انتخاب و برای سفارش گیری به 
شعب بانک ها مراجعه کرده بودند، روز گذشته فروش 
رفت. در واقع مشموالن سهام عدالت می توانند پس 
از انتخاب روش مستقیم برای مدیریت سهام خود، با 
مراجعه به بانک ها ۳۰ درصد سهام خود را بفروشند. 
البته ســهام دار در تعیین ۳۰ درصد نقشــی ندارد و 

انتخاب آن بر عهده بانک است.
به گفته وی، زمانی که فرد برای فروش سهام خود به 
بانک مراجعه می کند نیازی به ارائه کد بورسی ندارد 

و فقط باید کد ملی ارائه دهد.
سخنگوی ســتاد آزادسازی ســهام عدالت در ادامه 

درمورد مشــموالنی که روش مســتقیم را انتخاب 
کرده انــد و قصد دارنــد ســهام خــود را از طریق 
کارگزاری ها بفروشــند نیز توضیح داد: در این روش 
ســفارش گذاری از روز گذشــته آغاز شــده است و 
کارگزاران از امــروز )۱۱ خرداد( شــروع به معامله 
می کنند. فهیمی در تشــریح تفاوت فروش ســهام 
عدالت از طریق بانک با کارگــزاری نیز توضیح داد: 
افرادی که به بانک مراجعه می کنند، سفارش فروش 
یکجا بــرای ۳۰ درصد از ســهام را وارد می کنند. اما 
افــرادی که به دفاتــر کارگزاری مراجعــه می کنند 

انتخاب با خودشان است. 

کارت سوخت مان گم شد، چه کنیم؟
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سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت مطرح کرد:

امکان تبدیل سهام 
عدالت به وثیقه بانکی

برای توسعه 
کارگزاری ها 
برنامه  ویژه 
داریم

دژپسند:

شفاف سازی و 
واقعی کردن 
نرخ خودرو 

ضروری است
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روحانی :

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

بانک ها نیاز  به اصالح 
ساختاری دارند

اقتصاد ایران 
به عالوه کرونا

عدم وفای به عهد دولت 
در حمایت از کارگران

اقــدام بانــک ها بــرای عدم 
تعویق اقســاط تســهیالت 
قــرض الحســنه و خطاهای 
آنهــا  ســوی  از   دیگــر 
برمی گردد به اینکــه در هر 
صورت اعمال سیاســت های مختلف مانند سیاست 

بانکی و سیاست پولی...

کمیلطیبی،اقتصاددان

رحمانسعادت،عضوهیاتعلمیدانشگاهسمنان

احسانسلطانی،اقتصاددان
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رشد  بحرانی
بدهی های دولت

روند کاهشی
 قیمت خودرو

بانک ها  از هر  راهی  برای جلوگیری از تعویق  پرداخت اقساط تسهیالت استفاده می کنند

گریز  بانک ها   از  تکالیف  بانک   مرکزی
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بیکاران کرونا  در انتظار مقرری 825 هزار تومانی
دولت   دستورالعمل   و   چارچوبی   برای   پرداخت   مقرری   بیمه   بیکاری  کرونا   ندارد

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط معاونت 
خزانه داری کل کشــور میزان بدهی های دولت به 
میزان ۴۰ درصد رشد داشته اســت. در حالی این 
آمار رسمی منتشر شده که بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی رشد بدهی های دولت را بسیار باالتر از این 
آمار می دانند و در شرایطی که در حال حاضر برای 
اقتصاد کشور بوجود آمده رشد بدهی ها در ماه های 
آینده روند تندتری را به خود خواهد گرفت. هرچه 
بدهی دولت افزایش پیدا کند دســت دولت برای 
اختصاص بودجه به پــروژه های عمرانی و تولیدی 
بسته تر خواهد شد و در نهایت رشد اقتصادی کندتر 
و تورم بیشــتری در انتظار جامعه خواهد بود. سیر 
فزاینده رشد بدهی ها در ایران که در سال های اخیر 

با تشدید تحریم های اقتصادی...

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه 
روند کاهشی قیمت خودرو آغاز شــده و تقاضای 
واقعی برای خرید خودرو وجود ندارد، گفت: کاهش 
۴۲ میلیون تومانی پــژو ۲۰۶ و ۲۰ میلیون تومانی 
پراید رخ داد.ســعید موتمنی در گفتگــو با مهر با 
برشــمردن مجموعه اتفاقاتی که منجر به افزایش 
قیمت برخی از انواع خودرو همچون پراید تا سقف 
۹۰ میلیون تومان شد، گفت: بازار خودرو از اسفندماه 
سال گذشته و همزمان با شیوع ویروس کرونا با رکود 
جدی موجه شده بود و درست در ایامی که بازار در 
تعطیلی به سر می برد، در روزهای ابتدایی فروردین 
ماه فعاالن بازار متوجه شدند که قیمت انواع خودروها 
۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.رئیس اتحادیه 

نمایشگاه داران خودرو...



اقتصاد2
ایران وجهان

انعقاد تفاهم نامه با صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت
بهره مندی ۱۵هزار دانشجوی دستیاري 

پزشکي از تسهیالت بانک مهر ايران
بانک مهــر ایــران تفاهم نامه ای با صنــدوق رفاه 
دانشــجویان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی منعقد کرد که بر اســاس آن دانشجویان 
دوره هاي دستياري پزشــکي و Phd مي توانند از 
تسهيالت قرض الحسنه این بانک بهره مند شوند.به 
گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، دکتر مرتضی 
اکبری مدیرعامل این بانک در این نشست گفت: این 
تفاهم نامه براي پوشش ۱۵ هزار نفر از دانشجویان 
دوره هاي دستياري پزشــکي و Phd برنامه ریزي 
شده و مبلغ آن براي هر فرد بين ۱۰ تا ۱۵ ميليون 
تومان خواهد بود. کارمزد این تسهيالت ۴ درصد و 
بازپرداخت آن ۴۸ ماه به  عالوه یک سال استراحت 
مي باشد.وی در همين رابطه اضافه کرد: قراردادی 
که با صندوق رفاه دانشجویي وزارت بهداشت منعقد 
شــده مشــارکتي بوده و هر مبلغي را که صندوق 
اختصاص دهد، بانک مهر ایران نيز به ميزان ۱.۳ برابر 
آن را مي آورد. ضامني هم که براي آن تعریف شده 
یک کارمند یا کاسب است که مطابق با دستورالعمل 
بانک مرکزي است.اکبری همچنين اظهار کرد: سال 
۱۳۹۸ نيز تفاهم نامه ای با صندوق رفاه دانشجویي 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منعقد کردیم که در 
قالب آن تا کنون ۵۵هزار فقره تسهيالت به ارزش 

۷۴۰ ميليارد ریال پرداخت شده است. 

توسط شرکت فناپ انجام شد
انعقاد قــرارداد صدورکارت 

اعتباری فرهنگیان
شرکت پرداخت الکترونيک پاسارگاد از شرکت های 
زیرمجموعه ی فناپ طی نشســتی با مؤسســه 
صندوق ذخيره فرهنگيان، قــرارداد صدورکارت 
اعتبــاری فرهنگيــان را منعقد کرد.بــه گزارش 
روابط عمومی بانک پاســارگاد، جلســه ی انعقاد 
قرارداد ارائه ی کارت اعتبــاری به فرهنگيان عضو 
صندوق ذخيره فرهنگيان، ميان شرکت پرداخت 
الکترونيک پاسارگاد به نمایندگی از هلدینگ فناپ 
و بانک پاسارگاد از یک ســو و شرکت فرآیند نوین 
استحکام سازه به نمایندگی از هلدینگ خدماتی 
تدبيرگران اطلس و صنــدوق ذخيره فرهنگيان از 
ســوی دیگر، در محل صندوق ذخيره فرهنگيان 
برگزار شــد.ارائه ی خدمات باشگاه مشتریان آوند 
و رســانه ی اختصاصی معلم در قالب مجموعه ی 
خدمات کارت اعتباری اعضــای صندوق ذخيره 
فرهنگيــان، از دیگر خدمات مــورد توافق در این 
نشست بود.بر این اساس، طبق اعتبارسنجی صندوق 
ذخيره فرهنگيان و با استفاده از تسهيالت اعطایی 
بانک پاســارگاد، امکان اعطای اعتبار ۵۰ تا ۵۰۰ 
ميليون ریالــی در قالب کارت اعتبــاری برای هر 
یک از فرهنگيان عضو صندوق فراهم شده اســت. 
دارنده ی کارت می تواند بخشی از اعتبار کارت که 
قابل مصرف در شبکه ی شاپرک است را به صورت 
حضوری یا اینترنتی در تمام فروشگاه های متصل 
به شاپرک خرج کند و مبلغ را به صورت اقساطی به 
اعتباردهنده بازگرداند. همچنين این امکان وجود 
دارد که دارنده ی کارت تمــام موجودی اعتباری 
خود را در فروشگاه های اعالم شده که عمدتاً اقدام 
به ارائه ی تخفيف می کنند، مصرف کرده و عالوه بر 
دریافت تخفيف نقدی، مبلغ خرید خود را به صورت 
اقساطی به اعتبار دهنده بازگرداند.متقاضيانی که 
عضو صندوق ذخيره فرهنگيان هســتند، جهت 
دریافت این کارت باید از طریق پنلی که توســط 
صندوق به ایشــان اعالم خواهد شد، اقدام به ثبت 
درخواست اعتبارسنجی کنند. پس از انجام اعتبار 
سنجی، ميزان تسهيالت قابل اعطا برای هر کاربر 
مشخص شده و کارت اعتباری برای متقاضی صادر 
خواهد شد. نحوه و محل دریافت کارت اعتباری نيز 
متعاقباً از طریق صندوق ذخيره فرهنگيان به اعضا 

اعالم خواهد شد.

خیرين بانک صــادرات ايران 
مدرسه ٦٠ ساله »ماژين« را از 

نو می سازند
ستادخيرین مدرسه ساز بانک صادرات ایران احداث 
مدرسه سه کالسه در شــهر»ماژین« دره شهر ایالم 
را آغاز کرد.به گــزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، نوسازی مدرسه سه کالسه شهر ماژین از توابع 
شهرستان دره شهر استان ایالم با تخصيص بيش از 
پنج ميليارد ریال توســط ستاد خيرین مدرسه ساز 
بانک صادرات ایران آغاز شد و مدرسه جدید جایگزین 
مدرسه قدیمی ٦۰ ساله این شــهر شده و همزمان 
با مهرماه سال ۹۹ و آغاز ســال تحصيلی جدید به 
بهره برداری خواهد رســيد.با آغاز مراحل ســاخت 
مدرسه سه کالسه در این شــهر و برنامه ریزی برای 
احداث سه مدرسه دیگر در ســه استان هرمزگان، 
کرمان و سيستان و بلوچستان، تعداد مدارس ساخته 
شده این ســتاد از محل کمک های کارکنان بانک، 
خيرین و حمایت های مردمی در اقصی نقاط کشور 
با احتساب مدارس احداث و نوسازی شده در مناطق 
سيل زده و زلزله زده کشور از ٦۰  مدرسه فراتر رفت.
طی دو ماه ابتدای سال جاری نيز دو مدرسه در شهر 
کارون و منطقه اسماعيليه استان خوزستان نيز هر 
یک با هزینه پنج ميليارد ریال توســط این ستاد به 

بهره برداری رسيد.

بانک ها

رئيس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو بــا بيان اینکــه روند 
کاهشــی قيمت خودرو آغاز 
شــده و تقاضای واقعی برای 
خریــد خودرو وجــود ندارد، 
گفت: کاهش ۴۲ ميليون تومانی پژو ۲۰٦ و ۲۰ ميليون 
تومانی پراید رخ داد.ســعيد موتمنی در گفتگو با مهر با 
برشمردن مجموعه اتفاقاتی که منجر به افزایش قيمت 
برخی از انواع خودرو همچون پراید تا سقف ۹۰ ميليون 
تومان شد، گفت: بازار خودرو از اسفندماه سال گذشته و 
همزمان با شيوع ویروس کرونا با رکود جدی موجه شده 
بود و درست در ایامی که بازار در تعطيلی به سر می برد، در 
روزهای ابتدایی فروردین ماه فعاالن بازار متوجه شــدند 
که قيمت انواع خودروها ۱۰ تــا ۲۰ درصد افزایش یافته 
اســت.رئيس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو افزود: در 
همان روزهایی که بازار خودرو، روند رو به رشد خود را از 
ابتدای سال آغاز کرد، نمایشــگاه های خودرو در تمامی 
استان های کشــور تعطيل بودند؛ این در حالی است که 
با افزایش نرخ، این ســوال پيش روی فعاالن بازار خودرو 
قرار گرفته که در ایامی که بازار خودرو عماًل تعطيل است 
و معامالت به حداقل رســيده است، چه کسانی با قيمت 
خودرو بازی کردند.وی تصریح کرد: در جریان بررسی های 
صورت گرفته از بــازار خودرو متوجه شــدیم که برخی 
نمایندگی های متخلف خودروســازان در ایام تعطيلی 
نمایشگاه های خودرو، از ۱۵ تا ۱۷ فروردین ماه آغاز به کار 
کرده و خودروهای سند سفيد یا کارتکسی فروخته اند؛ به 
نحوی که از دی ماه و همزمان با آغاز شيوع ویروس کرونا، 
فروش خودروهای ویرایشی را شروع کرده بودند؛ به نحوی 
که هر دســتگاه پژو ۲۰٦ که تا پيش از عيــد، به نرخ ۹۵ 
ميليون تومان به فروش می رســيد، در روزهای ابتدایی 

سال جاری از سوی برخی نمایندگی های خودروسازان 
به نرخ ۱۱۸ ميليون تومان به فروش می رفت؛ در حالی که 
قيمت این خودرو در چهارم اسفندماه، حدود ۱۰۰ ميليون 
تومان بود.به گفته موتمنی، در بازار آزاد نرخ هر دستگاه پژو 
۲۰٦ از سوی واسطه ها و دالالن تا مرز ۱٦۰ ميليون تومان 
هم پيش رفت؛ اما نکته حائز اهميت آن است که برخی از 
نمایندگان رسمی خودروسازان، وقتی نرخ را به یکباره از ۹۵ 
ميليون تومان به ۱۱۸ ميليون تومان افزایش می دهد، این 
افزایش نرخ به پایه ای برای تعيين نرخ حاشيه بازار تبدیل 
می شود و وقتی که به دست مصرف کننده می رسد چون با 
۵ تا ٦ دست واسطه معامله شده و هر یک از این واسطه ها، 
یک ميليون تومان هم روی خودرو اضافه کنند، به یکباره 

ده ميليون تومان به نرخ خودرو اضافه می شود.
رئيس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو افــزود: فروش 
خودروهای کارتکسی در شــرایطی صورت می گيرد که 
به واسطه ابالغيه دولت، از سوم شــهریورماه ۹۸ فروش 

این خودروها ممنوع بوده اســت.وی اظهار داشت: سند 
خودروهای ویرایشی از سوی شــرکت خودروساز صادر 
می شــود و باید جلوی آن را هر چه سریع تر سد کرد، این 
در حالی است که اتحادیه نمایشگاه داران خودرو مذاکرات 
و نامه نگاری هایی را با مقامات دولتــی صورت داده و هر 
لحظه پيگيری کرده که سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و توليدکنندگان، جلوی معامله خودروهای ویرایشی را 
بگيرد؛ اما این کار تاکنون رخ نداده است.موتمنی گفت: 
مجموعه سياســت های دولت ظرف دو هفته گذشته و 
از ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری، توانسته بازار خودرو را 
آرام کند و قيمت ها هم اکنون به شدت افت کرده است؛ 
این در حالی است که ورود شــورای رقابت یک ظرفيت 
بسيار مناســبی برای کنترل قيمت و بازار خودرو است؛ 
که بر اساس آن ورود شورای رقابت به موضوع ساماندهی 
بازار خودرو، یک گام مثبت برای ساماندهی بازار به شمار 
می رود.وی اظهار داشت: قيمت هر دستگاه پژو ۲۰٦ ظرف 

هفته های گذشته از ۱٦۰ ميليون تومان به ۱۱۸ ميليون 
تومان، هر دستگاه پراید ۱۱۱ از ۹۰ ميليون تومان به ۷۰ 
ميليون تومان، هر دستگاه پراید ۱۳۱ معادل ۸۵ ميليون 
تومانی به ٦٦ ميليــون تومان رســيده؛ ضمن اینکه هر 
دســتگاه تيبا از نرخ ۹۰ ميليون تومان در حاشيه بازار با 
یک تصميم صحيح وزارت صنعت، به ۷۵ ميليون تومان 
کاهش یافته است؛ ضمن اینکه هر دستگاه پژو ۴۰۵ نيز 
از ۱۵۰ ميليــون تومان به ۱۱۲ ميليون تومان رســيده 
اســت.به گفته موتمنی، کاهش قيمت خودروها ظرف 
هفته های گذشته بسيار چشمگير بوده است که بخشی از 
آن، به آثار ناشی از کاهش تقاضا برمی گردد که تقاضا برای 
خرید وجود ندارد؛ اما به هر حال، یک عده خودروها را دپو 
کرده و هر چند وقت یکبار، بازار را تحریک می کنند و البته 
برخی از نمایندگی های خودروسازان پایش کنند که چرا 
گفته می شود خودروســازان افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی 
نرخ ارز دارند.وی اظهار داشــت: برخورد با پارکينگ های 
خودروسازان از جمله راهکارهایی بوده که منجر به افزایش 
عرضه خودرو در بازار شده و به همين دليل اگر خودروهای 
توقيف شده به کف بازار آمده و سازمان حمایت آنها را به 
فروش برساند، بازار به لحاظ قيمتی کنترل خواهد شد، این 
در حالی است که همچنان در بازار، خریدار و فروشنده ای 
وجود ندارد و برخی فقط می خواهند که با بازار خودرو به 
عنوان یک بازار مکاره و دالل بازی برخورد نمایند.رئيس 
اتحادیه نمایشــگاه داران اعالم کرد: بایــد این موضوع را 
بررسی کرد که آیا می توان سقف قيمت برای خودروسازان 
تعيين کرد؛ به نحوی که اگر سقف قيمتی برای خودروها در 
نظر گرفته شود و در عين حال، باید زمينه ای را فراهم کرد 
که دستور سرپرست وزارت صمت برای کنترل تقاضای 
کاذب را هم پياده سازی کرد؛ به هر حال، اگر سقف قيمت 
 A ،برای خودروهایی که امروز تحویل مشــتری شده اند
ریال باشد، امروز این سهم A+۱ است؛ ضمن اینکه قيمت 

معقول تر تعيين می شود.

چه کسانی قیمت پرايد را تا سقف ۹٠ میلیون تومان باال بردند؟

روند کاهشی قیمت خودرو

در جلســه هماهنگی اقتصادی دولت به 
ریاست روحانی صورت گرفت

شفاف سازی و واقعی کردن نرخ 
خودرو ضروری است

جلســه هماهنگی اقتصــادی دولــت روز 
یکشنبه به ریاســت رئيس جمهور تشکيل 
و در این جلســه نظام بانکی کشــور مکلف 
شــد شــرایط الزم را برای اعطای اعتبار به 
دارندگان ســهام عدالت بر مبنای پشــتوانه 
ســهام آنان فراهم کند.در این جلسه پس از 
 گزارش سرپرســت امور اقتصادی و دارایی از

 ميزان پيشرفت اقدامات مربوط به آزاد سازی 
ســهام عدالت، حجت االســالم والمسلمين 
حسن روحانی بر حق انتخاب مردم در استفاده 
آگاهانه و نحوه مدیریت ســهام عدالت تاکيد 
کرد و گفت شــرایط الزم در این زمينه باید 

فراهم شود.
در ادامــه این جلســه سرپرســت صنعت، 
معدن وتجــارت نيــز از وضعيــت صنعت 
خودروســازی و نقــش مهــم آن در ایجاد 
 اشــتغال گــزارش داد کــه براســاس آن 
رونــد توليــد خــودرو در نيمه دوم ســال 
 گذشته و دو ماهه اول امســال افزایشی بوده 

است.
سرپرســت صمت همچنين از تاثير اقدامات 
این وزارتخانــه در مدیریت قيمــت در بازار 
خــودرو و مقابله با رانت جویــی گزارش داد 
و رئيس جمهــور نيز دراین زمينــه عالوه بر 
لزوم تقویت  و رشــد توليد خودرو  در داخل 
کشــور برارتقا فناوری و کيفيت توليد  داخل 
و همچنين شفاف سازی و واقعی کردن نرخ 

خودرو تاکيد کرد.

نرخ دالر ثابت ماند
در جریان معامالت ارزی امــروز، نرخ دالر و 
 یورو نســبت به روز گذشــته تغييری نکرده

 است.
 )یکشــنبه( صرافی هــای بانکی هــر دالر 
آمریکا را به قيمت ۱۷ هــزار تومان خریدند 
 و بــه قيمــت ۱۷ هــزار و ۱۰۰ تومــان نيز

 فروختند که این قيمت ها نسبت به معامالت 
دیــروز تغييری نکرده اســت.همچنين، این 
صرافی ها هر یورو را معــادل ۱۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان می خرند و به قيمــت ۱۸ هزار و ٦۰۰ 
تومان نيز می فروشــند که قيمت این نوع ارز 
هم ماننــد دالر تغييری نســبت به معامالت 

دیروز نداشته است.
عالوه براین، بانک ها نيز امروز هر دالر آمریکا 
را ۱٦ هزار ۷۵۰ تومان و هر یورو را ۱۷ هزار و 

۳۰۰ تومان می خرند.

دژپسند:
برای توسعه کارگزاری ها برنامه  

ويژه داريم
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بيان 
اینکــه واگــذاری بانک هــای توســعه ای 
خالف اصل ۴۴ اســت، گفت: برای توســعه 
کارگزاری های بورس برنامــه ویژه ای داریم.

 فرهاد دژپســند در گفت وگو با مهر در پاسخ 
به وجــود انحصــار در کارگزاری های بورس 
و عــدم صــدور مجــوز جدید گفــت: این 
مســاله مورد توجه ماســت و برای توســعه 
 کارگزاری های بورس برنامه ویژه ای داریم.وی 
توضيح بيشــتر در این زمينه ارائــه نکرد و 
گفت: جزئيات این برنامــه را اعالم خواهيم 
کرد.دژپســند همچنين در مــورد واگذاری 
بانک های توســعه ای، اظهار داشت: مطابق با 
سياست های اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری 
 بانک هــای توســعه ای همچون مســکن،

 توسعه تعاون و … امکان پذیر نيست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بانک های 
توسعه ای بانک تخصصی هســتند و وظيفه 
مهمی را بر عهــده دارند و اساســاً باید برای 
گذار از دوره های خاص مــورد حمایت قرار 
گيرنــد.وی ادامــه داد: سياســت های اصل 
۴۴ قانــون اساســی می گوید ایــن بانک ها 
 باید دولتــی بماننــد و واگــذاری در مورد

 آنها مطرح نيست.
دژپسند در پاسخ به این سوال که این بانک ها 
بویژه بانک عامــل حوزه مســکن معموالً با 
کمبود منابع مواجه هســتند، تدبير چيست، 
گفت: ما در دولت شــرکت های زیادی داریم 
که می توانيــم از آنهــا بهره بگيریــم. برای 
حوزه مســکن نيز اوراق خاصــی را تعریف 
 خواهيم کرد تــا بتوانيــم از بازار ســرمایه

 استفاده کنيم.

اخبار
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سخنگوی ستاد راهبری ســهام عدالت با بيان اینکه این 
سهام قابليت وثيقه بانکی دارد،   گفت: به سهام داران توصيه 
می شــود به جای فروش سهام عدالت،  از ســود آینده آن 
اســتفاده کنند.به گزارش بازار ســرمایه ایران، »حسين 
فهيمی« اعالم کرد: سهام عدالت مرکب از سهام ۴۹ شرکت 
است که ۳٦ شرکت شرکت بورسی بوده و ۱۳ شرکت هنوز 
وارد بورس نشده اند و در برخی از شرکت ها تا ۷۰ درصد سهام 
مربوط به سهام عدالت است و شرکت های سرمایه پذیر سهام 
عدالت از جمله شرکت های ارزنده در بورس تهران و فرابورس 
به شمار می روند.وی افزود: بعد از ابالغيه رهبر معظم انقالب 
مبنی بر آزاد سازی سهام عدالت دارند، می توانند به روش 
مستقيم مدیریت ســهام عدالت را از طریق سامانه سهام 
عدالت در سازمان خصوصی سازی انتخاب کنند بر اساس 
آخرین آمار تا ۷ خرداد، ۱۳ ميليون و ٦۰۰ هزار نفر از ۴٦ و 
نيم از ميليون نفر سهامدار عدالت روش مستقيم مدیریت 
سهام را انتخاب کرده اند که در واقع ۲۵ درصد از سهامداران 
عدالت روش مستقيم را برگزیده اند.فهيمی گفت: کسی که 
مدیریت مستقيم سهام عدالت را برگزیده، در واقع سهامدار 
۳٦ شرکت بورسی و فرابورســی و نيز ۱۳ شرکت خارج از 
بورس است که همه ســهام خود در این شرکت ها را باید 
خودش مدیریت کند، یعنی در مجمع عمومی این شرکت 
ها شرکت مشارکت کند و بداند کدام شرکت سود مجمع 
می دهد و از آن اســتفاده کند، اما کسانی که وقت یا دانش 
و مدیریت کافی ندارند،   روش غير مستقيم سهام عدالت 
را انتخاب می کنند. سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت 
گفت: کسانی که روش غير مستقيم سهام عدالت را انتخاب 
می کنند،  از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت مدیریت سهام انجام می دهند و این شرکت ها در واقع 
واسطه مالی هستند که سهام عدالت را مدیریت می کنند و 
سهامدار عدالت در واقع با یک شرکت سرمایه گذاری استانی 
طرف است، سازمان بورس هم افراد و صالحيت مدیریت 
کسانی که کنترل شرکت های سرمایه گذاری استانی را در 

دست می گيرند را کنترل می کند که رفتار حرفه ای داشته 
باشند.به گفته وی، در شرکت های سرمایه گذاری استانی، 
سهام در یک جا جمع می شــود، بنابراین قدرت چانه زنی 
در مجامع شرکت ها را باال می برد، اما کسانی که خودشان 
قدرت و دانش مدیریت مالی سهام را دارند، روش مستقيم 
را برمی گزیند.به گفته سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی 
سهام عدالت، وقتی مالکيت در اختيار این افراد قرار می گيرد، 
یکی از شئون مالکيت سهام، داشتن اختيار فروش است، 
البته ما توصيه می کنيم که سهام عدالت را نگه دارند و از سود 
آن استفاده کنند و افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر 
و حق تقدم سهام و بهره گيری کنند و در واقع سهامداران 
عدالت از منافع آینده این سهام استفاده کنند.به گفته وی، 
فعال اجازه فروش سهام عدالت تا ۳۰ درصد وجود دارد، اما 
اجباری در فروش سهام وجود ندارد و شورای عالی بورس 
تصویب کرده که فعالً تا ۳۰ درصد از سهام عدالت کسانی که 
روش مستقيم را انتخاب کرده باشند، قابليت فروش دارد.
فهيمی گفت: از روز سه شنبه ٦ خرداد ۹۹ سفارش فروش 
سهام عدالت توسط برخی سهامداران در بانک های عامل 
شروع شده است و  شــنبه با آزادسازی سهام عدالت اولين 
مجموعه سهام عدالت از ســوی بانک ملی در بازار سرمایه 
به فروش رسيد، البته کسانی که سهام عدالت خود را نگه 
داشته اند، نسبت به کسانی که آن را فروخته اند، بيشتر سود 
می کنند. سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت همچنين 
در مورد این که اگر سهام عدالت را نگه داریم، چه می شود، 
گفت: تصور کنيد ۱۰ سال قبل ارزش اسمی سهام عدالت 
یک ميليون تومان بود، آن موقع هم فشار برای فروش این 
سهام وجود داشت اگر کسی آن موقع سهام خود را فروخته 
بود االن این سهام ۱۵ ميليون تومان ارزش نداشت.به گفته 

فهيمی، افزایش سهام با افزایش تعداد شرکت ها و فعل و 
انفعال شرکت های سرمایه پذیر عدالت از جمله ویژگی های 
روش مستقيم سهام عدالت است، بازار سرمایه که بهترین 
محل جذب پس اندازهای خرد مردم اســت، سهام عدالت 
در آن خرید و فروش می شود.ســخنگوی ستاد آزادسازی 
سهام عدالت گفت: در آن زمان ســهام بهترین شرکت ها 
به مردم در قالب ســهام عدالت واگذار شد، به عنوان مثال 
شــرکت مخابرات ایران که در دنيا بی نظير است و اکنون 
برای بيش از ۸۵ ميليون نفر خدمات ارائه می کند یا سهام 
بانک های ملت تجارت و صادرات در ســهام عدالت وجود 
دارد، امروزه بانک ملت قصد افزایش سرمایه دارد، همچنين 
سهام شرکت های پتروشيمی و پاالیشی در سهام عدالت 
وجود دارد.وی گفت: ما در بازار سرمایه مسئول فراهم کردن 
زیرساخت های حقوقی حقوقی مالکانه هستيم، یکی از این 
زیرساخت ها امکان فروش سهام است که اگر کسی خواست 
بفروشد، این امکان را به او بدهيم و در باالترین استاندارد این 
امکان فراهم می شود، همان گونه که بازار سرمایه به افرادی 
با دارایی چند صد ميليون تومانی خدمات می دهد، همين 
خدمات را به سهامدار عدالت هم ارائه می کند.سخنگوی 
ستاد آزادســازی ســهام عدالت همچنين در مورد امکان 
ویرایش روش مدیریت سهام عدالت گفت: تا ساعات پایانی 
روز ۱۵ خرداد امکان انتخاب روش مدیریت سهام عدالت 
وجود دارد، اما امکان اصــالح تصميم وجود ندارد بنابراین 
مردم وقتی انتخاب می کنند که روش مســتقيم مدیریت 
سهام عدالت را داشته باشند، یعنی دارایی از سبد شرکت 
استانی سهام عدالت کسر می شود و به فرد داده می شود و 
شما مالک سهام ۳٦ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غيربورسی 
می شوید، بنابراین امکان لغو تصميم وجود ندارد.فهيمی 

همچنين در مورد اینکه ۷۵ درصد از ســهامداران عدالت 
شيوه مدیریت غيرمستقيم را انتخاب کرده اند، گفت: این 
افراد کسانی هستند که قصد فروش سهام خود را ندارند، 
بنابراین فعال نيازی نيســت، کاری انجام دهند، سهام آنها 
در شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت قرار می گيرد 
که در آن شــرکت ها یک مدیریت حرفه ای تصميم گيری 
می کند و تک تک این شــرکت های اســتانی در بورس یا 
فرابورس پذیرش می شوند و از روز پذیرش دارندگان سهام 
این شرکت ها می توانند تصميم بگيرند که سهام خود را نگه 
دارند یا واگذار کنند.فهيمی همچنين در مورد گفته سالح 
ورزی عضو شورای عالی بورس درباره این که کارت اعتباری 
از سوی بانک ها به سهامداران عدالت داده می شود، نيز گفت: 
بانک ها در حال حاضر به مشتریان خود بر اساس اعتباری، 
مانند ملک و گردش حساب که دارند، کارت های اعتباری 
در اختيار آنها می گذارند، به عنوان مثال تا ۱۰ ميليون تومان 
می تواند بــا کارت اعتباری خرید کند و بعــد این کارت را 
شارژ کند، در مورد سهامداران عدالت هم که سهام عدالت 
۸ ميليون تومانی و ۱۵ ميليون تومانی دارند، یک اعتباری 
نزد بانک خود دارند که این بانک ها می توانند کارت اعتباری 
در اختيار مشتریان سهام عدالت قرار دهند، البته این برنامه 
جدیدی است که در شــورای عالی بورس مطرح شد، ولی 
تصميم گيری نهایی با شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی 
است.فهيمی گفت: امکان توثيق سهام عدالت به نفع بانک ها 
وجود دارد که در قبال آن، کارت اعتباری به مشموالن داده 
شود.وی گفت: اطالعات دیگر که مورد نياز است شماره تلفن 
همراه به نام خود مشمول سهام عدالت باشد و شماره حساب 
شبا که در سامانه سهام عدالت ثبت شده است، شماره شبا 
را از بانک مرکزی استعالم می کنيم و شماره تلفن همراه را 
از اپراتورهای تلفن همراه استعالم می گيریم، تاکنون این 
رابطه یک طرفه بوده اما اکنون ۳۰ نوع خدمت و ارتباط دو 
طرفه و خدمات بين سهامدار و شرکت های سرمایه پذیر 

عدالت وجود دارد.

سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی کشور در دو 
ماهه اول امسال به ۲۱ ميليون تن رسيد که از این حجم 
۱۴.۵ ميليون تن صادرات و حــدود ٦.۵ ميليون تن 
واردات بوده اما سهم ارزشی واردات بيشتر از صادرات 
شده است. همچنين عراق که در مدتی جایگاه سوم 
مقصد صادراتی ایران شــده بود به جایگاه قبلی خود 
)دومين مقصد صادراتی ایران( برگشــت.به گزارش 

ایسنا، سيد روح اهلل لطيفی اظهار کرد: ارزش کارنامه 
۲۱ ميليون تنی ایران در این دو ماه نيز به ۹ ميليارد و 
۳۴۱ ميليون دالر می رسد که سهم صادرات از مجموع 
این رقم چهار ميليارد و ۳۰۰ ميليون دالر و واردات نيز 
پنج ميليارد و ۴۱ ميليون دالر است.وی در خصوص 
کارنامه تجارت خارجی در اردیبهشــت ماه افزود: در 
این ماه شاهد صادرات ۹ ميليون و ۱۷٦ هزار تن کاال به 

ارزش دو ميليارد و ٦۴۸ ميليون دالر بودیم که از لحاظ 
وزنی نسبت به فروردین ۷۱ درصد و از لحاظ ارزشی 
٦۰ درصد رشد داشتيم. در رویه واردات نيز در این ماه 
سه ميليون و ۸۷۹ هزار تن کاال به ارزش سه ميليارد 
و ۱۱۰ ميليون دالر وارد کشور شده است که از لحاظ 
وزنی نسبت به فروردین ۵۳ درصد و از لحاظ ارزش نيز 
٦۱ درصد رشد را شاهد بودیم.لطيفی در خصوص عمده 

مقاصد صادراتی  کشور در دو ماهه نخست سال گفت: 
پنج کشور مقصد صادرات کاالهای غيرنفتی ایران در 
این مدت به ترتيب چين با یک ميليارد و ۱۹۰ ميليون 
دالر و سهم بيش از ۲۷ درصد، عراق با یک ميليارد و 
۱۰۷ ميليون دالر و سهم بيش از ۲۵ درصد، امارات با 
٦۸۲ ميليون دالر و سهم بيش از ۱۵ درصد، افغانستان 
با ۳۴۱ ميليون دالر با حدود هشت درصد و ترکيه با 
۱۴۴ ميليون دالر با ســهم بيش از سه درصدی قرار 
دارند.دبير شــورای اطالع رسانی گمرک در خصوص 
کشورهای طرف معامله در رویه واردات نيز گفت: پنج 
کشور نخست واردات کاال در این مدت به ترتيب چين 
با یک ميليارد و ۲۳۴ ميليون دالر، امارات با یک ميليارد 
و ۷۸ ميليون دالر، ترکيه با ۵۳۵ ميليون دالر، روسيه با 
۳۵٦ ميليون دالر و هند با ۳۳۵ ميليون دالر قرار دارند.

سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت مطرح کرد:

امکان تبدیل سهام عدالت به وثیقه بانکی

بررسی تجارت ايران در 2 ماهه امسال

چین اولین شریک تجاری ماند
 عراق به جايگاه دومین مقصد صادراتی ايران برگشت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه  به ۷ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۷ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۷ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۷۲۹ دالر و ۵۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۷۱۹ هزار و ۷۹۰ تومان است.

افزایش ۴ تا ۴۸ درصدی قیمت ۸ محصول ایران خودرو
تازه ترین اعالم ریيس شورای رقابت از این حکایت دارد که برای هشت محصول دیگر ایران خودرو، فرمول قيمت گذاری تعيين و افزایش چهار تا ۴۸ درصدی و متوسط ۲۳ درصد مصوب شده است. این محصوالت قرار است با شرایطی 
که برای دیگر خودروها تعيين شده بود به صورت قرعه کشی در آینده نزدیک پيش فروش شود.رضا شيوا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین جلسه شورای رقابت برای تعيين فرمول و دستورالعمل قيمت گذاری محصوالتی که 
تاکنون برای آنها قيمت گذاری نشده بود، توضيح داد: تا پيش از این برای محصوالت پژو، پراید و سمند فرمول قيمت گذاری تعيين و براساس آن قيمت گذاری می شد ولی یکسری از خودروها با توجه به این که واردات باز بود و شرایط 
رقابتی وجود داشت مشمول قيمت گذاری نمی شدند اما با توجه به توقف واردات اکنون محاسبات قيمت گذاری آنها در شورای رقابت انجام شد.وی ادامه داد: با توجه به این که برای قيمت گذاری باید تورم بخشی را از بانک مرکزی 
گرفته و در محاسبات لحاظ کنيم خودروهایی که تا پيش از این مشمول قيمت گذاری نبودند تورم بخشی در بانک مرکزی نداشتند و خواسته ایم تا با ارائه ی اطالعات خودروسازها به آنها این تورم را مورد محاسبه قرار دهند اما در 
دو هفته گذشته کارشناسان این شورا تورم خودروهای غيرمشمول قيمت گذاری را که حتی تا ۵۰ درصد ارزبری دارند را مورد محاسبه قرار دادند که در نهایت به تصویب رسيد.به گفته شيوا براساس مصوبه شورای رقابت هشت 
محصول دیگر ایران خودرو مشمول افزایش خودرو شدند که پژوپارس اتوماتيک تيوفایو، هایما s ،s۵ ۷، سورن بنزینی، پژو ۲۰۷ دنده ای و اتوماتيک، دنا و دنا پالس از چهار تا ۴۸ درصد و متوسط ۲۳ درصد افزایش قيمت دارد، که 

این افزایش قيمت نشبت به قيمت گذاری سازمان حمایت تا بهمن ۱۳۹۷ است.
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تبعات منفی استقراض از بانک مرکزی
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی

بدهی های دولت به سازمان های مختف بخصوص نظام بانکی در سالهای اخیر بخصوص از سال گذشته تاکنون در شرایط بحرانی قرار گرفته است. در شرایط کنونی با بروز بحران کرونا و استقزاض دولت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه های 
کرونایی بدهی های دولت به باالترین میزان خود به این نهاد رسیده و با انباشت بدهی های دولت مواجه هستیم. به دالیل مختلف و با وجود کسری بودجه شدید دولت ناچار به استقراض از نهادهای دیگر است. کسری بودجه ای هم که دولت 

با آن روبرو است در نتیجه عدم اجرای درست نظام مالیات ستانی و کاهش بهای نفت در جهان است که بحران بدهی ها را تشدید کرده است. 
بهترین راه برای تسویه بدهی های دولت، افزایش درآمدها بخصوص از محل مالیات است. وی افزود: دولت باید با بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری، بسترهای رونق اقتصاد را فراهم کند و بتواند با دریافت مالیات از فعاالن اقتصادی 

درآمدهای خود را باال ببرد. تمام کشورهای توسعه یافته نیز درآمد خود را از محل مالیات تأمین می کنند. با توجه به تبعات منفی استقراض از بانک مرکزی برای تسویه بدهی، داستان بدهی تنها با مالیات پایان می یابد.

طبق اعالم مسئوالن ســازمان اموال تملیکی، تاکنون 
۲۳ هزار تن از ذرت های آلوده صادر شــده ولی با دستور 
رئیس جمهور برای تبدیل باقی مانده آن به الکل، آزمایش  
و بررسی ها روی ۱۵۰۰ تن آغاز شده است.از سال ۱۳۹۵ 
محموله ای از ذرت به تدریج وارد بندر امام خمینی )ره( 
شد که در جریان بررسی های انجام شده از سوی سازمان 
ملی استاندارد وجود سم آفالتوکســین در آن به اثبات 
رســید و رئیس جمهور نیز همان موقع دســتور توقف 
واردات آن را صادر کرد. با تمامی حواشی ای که پیرامون 
تعیین تکلیف این ذرت ها وجود داشت، به دالیل مختلف 
با وجود بحث هایی که درباره مرجوع، امحاء یا حتی تبدیل 
آنها به الکل وجود داشت، تصمیم گیری در رابطه با آنها 
صورت نگرفت تا اینکه در آذرماه سال گذشته و در جلسه 
ستاد مبارزه با مفاســد اقتصادی در ریاست جمهوری 
تصمیم گرفتند با واگذاری ذرت های آلوده به ســازمان 
اموال تملیکی، این محموله به کشورهای غیر همسایه 

فروخته شود.
سازمان اموال تملیکی در آن زمان اعالم کرد که حدود 
۱۲۵ هزار تن ذرت که با معیار استاندارد در ایران مطابقت 

نداشته در اختیارشان قرار گرفته است، بر این اساس برای 
فروش به کشورهای غیرهمسایه بخشی به یک تاجر ایرانی 
فروخته شده و او باید کشور مقصد را مطابق  شروط تعیین 
شده از سوی کار گروه مشخص و اعالم کند.در حالی به 
نظر می رسید که ذرت های آلوده طبق تصمیم قبلی کامال 
صادر شوند که ظاهرا شرایط کرونایی موجود و نیاز کشور 
به تامین الکل موجب تغییر نظر مسئوالن شده است؛ به 
طوری که طی روزهای اخیر سازمان ملی استاندارد که 
مخالف ماندن ذرت ها در ایران بود اعالم کرده اســت که 

تبدیل به الکل خواهند شد.
پرس وجوی ماجراهای ذرت های آلوده از ســید حسین 
میرمعینی - عضو هیات مدیره و معــاون بهره برداری و 
فروش سازمان اموال تملیکی - با توضیحاتی از سوی وی 
همراه شد.وی با بیان این که طی آخرین تصمیم با دستور 
رئیس جمهور  و مصوبات ستاد مبارزه با بیماری کرونا قرار 
شد تا بررسی هایی در رابطه با تبدیل مانده ذرت ها به الکل 
صورت بگیرد، افزود: تاکنون ۲۳ هزار تن از ذرت های آلوده 
صادر شده است، برای مابقی نیز اگر سازوکار فراهم شود 

تبدیل به الکل خواهد شد و مورد استفاده قرار می گیرد.

بر اســاس آخرین آمارهای 
منتشر شده توسط معاونت 
خزانه داری کل کشور میزان 
بدهی های دولــت به میزان 
4۰ درصد رشد داشته است. 
در حالی این آمار رســمی منتشر شــده که بسیاری از 
کارشناسان اقتصادی رشــد بدهی های دولت را بسیار 
باالتر از این آمار می دانند و در شرایطی که در حال حاضر 
برای اقتصاد کشور به وجود آمده رشد بدهی ها در ماه 
های آینده روند تندتری را به خود خواهد گرفت. هرچه 
بدهی دولت افزایش پیدا کند دست دولت برای اختصاص 
بودجه به پروژه های عمرانی و تولیدی بسته تر خواهد شد 
و در نهایت رشد اقتصادی کندتر و تورم بیشتری در انتظار 

جامعه خواهد بود. سیر فزاینده رشد بدهی ها در ایران که 
در سال های اخیر با تشدید تحریم های اقتصادی و کاهش 
درآمد نفتی دولت، شــیب تند تری به خود گرفته بود 
حاال با شیوع کرونا، به بحرانی بزرگ تر برای دولت ایران 
تبدیل خواهد شد، بحرانی که ابعاد آن در آینده می تواند 
گسترده تر شود. مهم ترین بدهی دولت به نظام بانکی 
اســت که هر روز نیز به بهانه های مختلف و استقراض 

دولت از این نهاد افزایش می یابد. 
صرف نظر از تغییرات سیاسی در یک دهه اخیر، اطالعات 
موجود نشــان می دهد که بدهی دولت به نظام بانکی 
همواره فزاینده بوده اســت. در ســال ۱۳۹۳ مجموع 
بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانک ها برای نخستین 
بار از مرز صدهزار میلیارد تومان گذشــت و از ۸۹ هزار 
میلیارد تومان به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان رسید، و در 
سال ۱۳۹4 این رقم به ۱44 هزار میلیارد تومان افزایش 

یافت. اما این ارقام چه معنا و تبعاتی دارد؟

هم چنین طبق آخرین گزارش فصلی این نهاد مجموع 
بدهی دولت و شــرکت های دولتی در پایان سال ۹6 به 
عدد ۵6۵.4هزار میلیارد تومان رســیده اســت. طبق 
محاســبات، مجموع بدهی ها به این سه طلبکار بزرگ 
دولت یعنی بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تأمین 
اجتماعی بیش از ۳۳۳ هزار میلیارد تومان است. نسبت 
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با 
افت نسبت به سال ۹۵ به حدود ۳6 درصد رسیده است. 

دور باطل مطالبات بانک ها از دولت 
یکی از مهم ترین بدهی هایی که به صورت مســتقیم و 
غیرمستقیم از طریق رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و 
کاهش توان مالی و تسهیالت دهی نظام بانکی بر چرخه 
اقتصاد اثرگذار است، وضعیت مطالبات بانک ها و بانک 
مرکزی از دولت است. طبق آخرین آمارهای رسمی بانک 
مرکزی ایران، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آذرماه 

۱۳۹۸ نســبت به آذرماه ۱۳۹۷، با رشد ۱۰۱ درصدی 
همراه بوده اســت. همچنین، مجموع بدهی دولت به 
سیستم بانکی )شامل بانک ها و بانک مرکزی( در این مدت 
به ۳۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان نسبت به 
آذرماه ۱۳۹۷، رشدی معادل ۷/۳۲ درصد داشته است. در 
عین حال، در این مدت، میزان بدهی شرکت های دولتی 
به سیستم بانکی نیز حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که 
به این ترتیب، مجموع بدهی دولت و شرکت های دولتی 
در پایان آذرماه ۱۳۹۸، به رقمی بالغ بر ۳۸۷ هزار میلیارد 
تومان رسیده است.  افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی 
به افزایش نقدینگی و به دنبال آن، رشد پایه پولی منتهی 
شده است. پیش بینی می شود در پی شیوع کرونا، باید 
منتظر رشد بیشتر میزان بدهی دولت و شرکت های دولتی 
به سیستم بانکی بود، زیرا بخشی از منابع حمایتی دولت 
برای پرداخت نقدی به خانوارها و بنگاه های آسیب دیده از 

محل منابع بانکی تامین شده است.

وضعیت بدهی دولت و مطالبات نظام بانکی بسیار نامناسب است

رشد  بحرانی بدهی های دولت
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه خواسته 
جامعه کارگــری جدا از حق مســکن، افزایش 
پایه حقوق اســت، از دبیرخانه شورای عالی کار 
خواســت تا هرچه سریع تر نســبت به تشکیل 
جلسه شورا اقدام کند.فتح اله بیات درباره عدم 
تشکیل جلســه تعیین حق مسکن کارگران در  
شــورای عالی کار گفت: اگرچه دعوتنامه اخیر 
شــورا به منظور تعیین حق مســکن کارگران 
بود ولی بحث اصلی نمایندگان کارگری اصالح 
حقوق و دستمزد است و اگر هدف جلسه تعیین 
حق مســکن، افزایش حقوق و دستمزد باشد، 
انتظار می رود که ایــن افزایش روی پایه حقوق 

صورت گیرد.
وی از دبیرخانه شــورای عالی کار و نمایندگان 
کارفرمایی و دولت خواســت تا هرچه سریع تر 
نسبت به تشکیل جلسه شورای عالی کار اقدام 
کنند و خواسته جامعه کارگری را تحقق بخشند.

به اعتقاد رییس اتحادیــه کارگران قراردادی و 
پیمانی، هرگونه افزایش در شــورای عالی کار، 
فــارغ از بحث حق مســکن بایــد روی حداقل 
دستمزد کارگران اعمال شود و حداقل دستمزد 
نســبت به نرخ تورم 4۱ درصدی بانک مرکزی 

اصالح شود.
بیات با اشــاره به ترک  جلســه تعیین دستمزد  
شورای عالی کار از ســوی نمایندگان کارگری، 

گفــت: دلیل تــرک جلســه و عــدم امضای 
صورتجلســه دســتمزد از ســوی نمایندگان 
کارگری، اجرا نشــدن قانون بــود. وقتی قانون 
به صراحت محاســبه نرخ تورم و هزینه ســبد 
معیشــت را مبنای تعیین حداقــل مزد اعالم 
کرده است، باید از آن تمکین کرد ولی متاسفانه 
در تعییــن حداقل دســتمزد با وجــود تورم 
4۱ درصدی بانــک مرکزی افزایــش حداقل 
مزد ۲۱ درصد تصویب شــد که بــا این مصوبه 
جــدا از عقــب افتادگی ســال های گذشــته، 
 ســبد معیشــت خانوارهای کارگــری تامین 

نمی شد.
این مقام مســئول کارگری با بیــان اینکه حق 
مســکن جزو دریافتی کارگران به شــمار می 
رود ولی جزو حقوق مبنا محاســبه نمی شــود 
اظهار کرد: آنچه برای کارگــران اهمیت دارد، 
حقوق پایه و مبنا اســت و فراتر از قانون و عمل 
به مــاده 4۱ قانون کار مطالبــه دیگری ندارند.

وی در پایان ابــراز امیدواری کــرد: رویکردی 
که در تعیین دســتمزد ســال ۹۹ کارگران در 
شــورای عالی کار در پیش گرفته شــد، تکرار 
نشــود و افزود: اگر  شــورای عالــی کار بدون 
توجه به خواست و نظر کارگران تصمیم گیری 
 کند، معنی ســه جانبه گرایی خود را از دســت 

می دهد.

طبق اعالم ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان، بازرســی ها در هفته جاری 
پیرامون ۵ قلم کاالی اولویت دار شامل خودرو، 
برنج، تیرآهن و ورق، کنجاله سویا و لوازم خانگی 

متمرکز شده است.
به گــزارش روابــط عمومی ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننگان، ســیدجواد 
احمدی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات 
این ســازمان اظهار کرد: بر اساس اولویت بندی 
انجام شده، بازرسان این سازمان و سازمان های 
صمت تمام ظرفیت خــود را برای رصد وضعیت 
عرضه و قیمت برخی کاالهای اساسی و ضروری 
مردم شامل خودرو، برنج، تیرآهن و ورق، کنجاله 
سویا و لوازم خانگی متمرکز کرده و با همکاری 
و تعامل بین دســتگاه های اجرایــی و اصناف، 
 بــر فرایند تامیــن و توزیع این کاالهــا  نظارت 

خواهند کرد.
وی افزود: بر این اساس، خودرو )شامل بازرسی 
از پارکینگ ها و محل های نگــه داری خودرو به 
صورت انبوه(، برنج، تیرآهن و ورق، کنجاله سویا 
و لوازم خانگی از جمله کاالهایی هستند که در 

اولویت بازرسی قرار دارند.

احمدی با تاکید بر اینکه بازرســان تمام تالش 
خود را بــرای جلوگیری از تخلف گرانفروشــی 
به کار گرفته و اجازه سوء استفاده به افراد سودجو 
و فرصت طلــب را نمی دهند، تصریــح کرد: به 
لحاظ شرایط اقتصادی حاکم بر بازار و به منظور 
جلوگیری از کمبود و نوسان نامتعارف  قیمت ها 
به ویژه در خصوص اقالم اساســی و پرمصرف، 
بازرسان ســازمان های صمت با مشارکت سایر 
دستگاه ها و نهادهای ذیربط و انجام گشت های 
متعدد، اقدامات نظارتی و بازرسی خود را بر بازار 
افزایش خواهند داد تا از این طریق مانع از هرگونه 
گران فروشی و سوء استفاده برخی سودجویان 

شوند.
معاون بازرسی و رســیدگی به تخلفات سازمان 
حمایت، ایجاد زمینه مناسب برای تأمین و توزیع 
مایحتاج عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی 
و رســیدگی فوری به شــکایات و گزارش های 
مردمی را از اهداف این بازرســی ها عنوان کرد و 
گفت: مردم می توانند تخلفات مشــاهده شده را 
از طریق روش های مراجعــه حضوری، مراجعه 
 به اپلیکیشــن قیمت کاال و خدمات و نیز سایت 

www.124.IR اعالم کنند.

با گذشــت چهار مــاه از آغاز 
بحران کرونا قرار است مقرری 
بیمه بیــکاری افــرادی که 
دلیل این بحران بیکار شــده 
اند پرداخت شــود. متاسفانه 
دیرکرد و تاخیری که از ســوی دولــت در پرداخت این 
مقرری صورت گرفته قابل چشم پوشی نیست و از طرفی 
دیگر اینکه با اعالم میزان پرداختی بیمه بیکاری مقرر شده 
مشخص است دولت برنامه درستی برای این پرداختی ها 
ندارد. در چهار ماهی که از بحران کرونا گذشته نزدیک به 
یک میلیون کارگر بیکار شده اند و هنوز هیچ پرداختی از 
سوی دولت انجام نشده است. پیگیری ها نشان می دهد که 
گویا هنوز دستورالعمل و چارچوبی برای پرداخت مقرری 
بیمه بیکاری کرونا وجود ندارد و گفته می شود به هر فرد 
۸۲۵ هزار تومان پرداخت می شود. همچنین با توجه به 

اینکه اعالم شده بیمه بیکاری کرونا برای اسفندماه از ۱۰ 
اسفند محاسبه می شود، غرامت اسفندماه ۵4۵ هزار تومان 
خواهد بود. همچنین با شــیوع کرونا و تعطیلی کسب و 
کارها، دولت برای حمایت از معیشت کسانی که کار خود را 
از دست داده اند، تزریق پنج هزار میلیارد تومان به صندوق 

بیمه بیکاری تصویب کرد. 
در همین رابطه مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین 
اجتماعی گفت: لیست حدود ۲4۰ هزار نفر از مشمولین 
مقرری بیمه بیکاری را برای ماه اسفند سال ۹۸ به همراه 
شماره حساب تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده 
ایم. مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان 
تأمین اجتماعی درباره پرداخت مقرری بیمه بیکاری به 
افرادی که با توجه به شــیوع ویروس کرونا بیکار شده اند 
اظهار داشت: ســازمان تأمین اجتماعی وطیفه پاالیش 
اطالعات افرادی را که در سامانه بیکاری ثبت نام کرده اند، 
داشته اســت و زمان و مبلغ پرداخت مستمری بر عهده 

تأمین اجتماعی نیست. 
وی بیان داشت: لیست حدود ۲4۰ هزار نفر از مشمولین 

مقرری بیمه بیکاری را برای ماه اسفند سال ۹۸ به همراه 
شماره حساب تهیه و به ســازمان برنامه و بودجه ارسال 
کرده ایم تا با هماهنگی خزانه داری کل کشــور مقرری 
بیمه بیکاری برای این افراد پرداخت شود. سازمان تامین 
اجتماعی اعالم کرده است که مشموالن بیمه بیکاری کرونا 
از این هفته به حســاب آنها واریز می شود اما روایت های 
مختلفی از مبلغ وجود دارد. شنیده ها حاکی از این است 
که ماهانه ۸۲۵ هزار تومان به مشموالن بیمه بیکاری کرونا 

پرداخت می شود.
اما مسعود بابایی مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری 
وزارت کار نیز درباره آخرین آمار ثبت نامی در سامانه بیمه 
بیکاری، گفت: در مجموع ۸۳۵ هــزار و ۱4۹ نفر در این 
ســامانه ثبت نام کردند که 6۹۸ هزار و ۷۹۳ نفر مشمول 
دریافت بیمه بیکاری تایید شدند. وی درباره مشموالن بیمه 
بیکاری به تفکیک ماه گفت: در اسفند ماه ۳۷۳ هزار نفر، 
فروردین ۲۹۳ هزار و ۹۸۵ نفر، اردیبهشت ۱۵ هزار و ۱۲۵ 
نفر و تا ۱۰ خردادماه 6 هزار و ۲46 نفر مشمول دریافت بیمه 
بیکاری توسط وزارت کار تایید شدند. این مقام مسوول 

درباره زمان و مبلغ واریز بیمه بیکاری اظهار بی اطالعی کرد 
و گفت: پس از استخراج فهرست مشموالن بیمه بیکاری 
کرونا، آن را به سازمان تامین  اجتماعی دادیم و اطالعی از 
زمان واریز نداریم و سازمان برنامه و بودجه مسوول پرداخت 
مبلغ تعیین شده است. وی افزود: البته در خبرها خواندم 
که رییس سازمان تامین اجتماعی اعالم کرده در این هفته 

مستمری بیکاران اسفندماه واریز می شود.
بیست و هفتم اردیبهشت ماه بود که رییس سازمان برنامه و 
بودجه بخش دوم اعتبار یک میلیارد یورویی مقابله با کرونا 
را ابالغ کرد و ۱۲۸6 میلیارد تومان از محل اعتبارات ریالی 
منابع یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی بابت تامین 
هزینه های مدیریت تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس 
کرونا به صندوق بیمه بیکاری ســازمان تامین اجتماعی 
تخصیص یافت. با توجه به اینکه مدیرکل حمایت از مشاغل 
و بیمه بیکاری وزارت کار پیش از این اعالم کرده بود که 
مقرری بیمه بیکاری کرونا متفاوت از بیمه بیکاری معمول 
است اما هنوز مبلغ نهایی آن که قرار بود توسط ستاد مقابله 

با کرونا تعیین شود اعالم نشده است.

دولت دستورالعمل و چارچوبی برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری كرونا ندارد

بیکاران کرونا در انتظار مقرری 825 هزار تومانی
دولت برای مردم پولی ندارد

عدم وفای به عهد دولت در حمایت از کارگران
احسان سلطانی،اقتصاددان

در تمام دنیا دولت ها سعی کرده اند در بحران کرونا به کســب و کارها و افرادی که به دلیل این اتفاق 
ورشکسته و از کار بیکار شده اند منابع بسیار زیادی را اختصاص دهد و برای تحقق آن نیز از هیچ تالشی 
فروگذار نکرده اند. در کشور ما دولت برای مردم و افراد فقیر هیچگاه پول و منابع ندارد. در صورتی که 
منابع وجود دارد و دولت این منابع را هر جایی که خودش الزم بداند بذل و بخشش می کند. به عنوان مثال 
برای افرادی که در موسسات مالی غیرمجاز سرمایه گذاری کردند و به دنبال سود و درآمد بیشتری بودند 
منابع هزاران میلیاردی  را اختصاص می دهد.  دولت برای پرداخت افراد زیان دیده از سرمایه گذاری در 
موسسات غیرمجاز ۳۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض می کند و به پرداخت بدهی این افراد اقدام 
می کند اما برای بیکاران کرونایی که روزهای بسیار سختی را سپری می کنند منابع ندارد. دولت منابع دارد 
اما برای کارگران بیکار شده از کرونا خرج نمی کند. تمام منابع دولت برای بنگاه های رانتی خرج می شود و 
دست مردم فقیر از منابع دولتی همواره کوتاه مانده است.  این در حالی است که این کارگران چهار ماه است 
از کار بیکار شده اند و منابع درآمدی دیگری نیز ندارند. چطور دولت برای افراد سودجو و جبران ضرر و زیان 
آنها منابع دارد اما برای کارگری که در دوران کرونا بیکار شده بودجه ای ندارند. این روش بسیار نادرست 
بوده واعتماد مردم را به دولت کاهش داده است. چرا باید دولت برای طرح هایی که برایش ضرورتی وجود 

ندارد بودجه اختصاص دهد و برای این مورد مهم و ضروری بودجه ای درست اختصاص پیدا نکند. 

دولت از پراخت بیمه بیکاران کرونایی شانه خالی می کند
علی مروی، اقتصاددان

مهم ترین دلیل برای عدم پرداخت بیمه بیکاری کرونا به کارگران بیکار شده از کار شاید همین نداشتن بودجه باشد. دولت 
کسری بودجه بسیاری دارد و در مواقع غیربحرانی نیز برای دخل و خرج خود دچار مشکالت بسیاری می شود. اما تامین 
اجتماعی نیز به عنوان متولی اصلی در پرداخت بیمه بیکاری کرونا باید وارد عمل شود و به احتمال زیاد به دلیل مطالبات 
بسیاری که از دولت دارد و دولت پول این سازمان را پرداخت نکرده است در اختصاص منابع بیمه بیکاری کرونا دست دست 

می کند. تامین اجتماعی از دولت طلبکار است و کارگران بیکار شده قربانی این بده بستان ها شده اند. 
اما از طرفی دیگر دولت هم با دست دست کردن و پول ندادن به کارگران کرونا زده سعی دارد تا سازمان تامین اجتماعی را وادار 
به واگذاری یک بخش دیگر از دارایی های خود کند. همانطور که می دانیم اولین بلوک سهام شستا واگذار شد تا با واگذاری 

و فروش آن درآمدزایی شود.
اما برای کمک به تولید و اشتغال یکسری اقدمات پیشنهاد شده است که اثر مستقیم دارد، ضمن اینکه تحریک تقاضای 
خانوارها هم عمال منجر به رونق تولید خواهد شد.  در کمک های مستقیم اصلی ترین دغدغه این است که خطای تشخیص 
ما، چه خطای نوع اول و چه خطای نوع دوم، به حداقل برسد، یعنی اینکه ممکن است بنگاه هایی باشند که مستحق دریافت 
حمایت و کمک باشند، ولی حمایت دریافت نکنند که این جزو خطای نوع اول محسوب می شود، ما می خواهیم این خطای 
نوع اول به حداقل برسد. خطای نوع دوم هم این است که بنگاهی باشد که مستحق دریافت این حمایت نباشد، ولی به هر دلیلی 

نظیر رابطه، فساد، رانت و غیره آن کمک را دریافت کند که این خطای نوع دوم هم باید به حداقل برسد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتاق اصناف تهران از تعیین تکلیف بازگشــایی 
تاالرهای پذیرایی به زودی خبر داد. قاسم نوده فراهانی 
در خصوص جزئیات جلسه در استانداری تهران، اظهار 
داشت: این جلسه در استانداری تهران و با ریاست آقای 
حسن بیگی معاون استاندار، تشکیل شد و  در خصوص 
ادامه داشتن کرونا در کشور توضیحات و تأکیداتی صورت 
گرفت. وی گفت: معاون استاندار تأکید کردند که کرونا 
ادامه داشته و مسئوالن ذیربط باید به زیر مجموعه های 
خود تأکید کنند که حتما پروتکل های بهداشتی، فاصله 
اجتماعی و بهداشت را رعایت کنند و فکر نکنند که کرونا 
تمام شده است. بر همین اساس برنامه ریزی شد که  چند 
گروه متشکل از دانشــگاه های علوم پزشکی، بازرسان 
اصناف و استانداری و ســازمان حمایت برای بازرسی 
سطح کشور تشکیل شود. رئیس اتاق اصناف تهران خاطر 
نشان کرد: این بازرسان با گشت در سطح شهر در صورت 

مشاهده عدم رعایت موارد بهداشتی، باید تذکرات الزم 
را به صنوف اعالم و در صورت عدم توجه، اخطار قانونی 
داده و در نهایت نیز اگر رعایت نشد، برخورد قانونی انجام 
شود.  فراهانی افزود: درست اســت که آمار فوتی ها و 
میزان بستری های کرونا کمتر شده است ولی تعداد افراد 
مبتالی شناسایی شده افزایش یافته است و این روزها نیز 
مردم در اخبار شاهد این افزایش آمار هستند. بنابراین در 
این جلسه تأکید شد که با توجه به بازگشایی همه صنوف، 
اگر پروتکل های بهداشتی رعایت نشود، قطعاً با مشکالت 
عدیده ای روبه رو خواهیم شــد. وی اظهار داشت: ان 
شاءاهلل تاالرها نیز همانند سایر صنوف که بازگشایی شد، 
می توانند فعالیت خود را پس از تصویب ستاد ملی کرونا 
و دریافت محور و پروتکل های بهداشتی، شروع کنند. با 
بازشدن تاالرها دیگر هیچ واحد صنفی تعطیل شده ای 

وجود نخواهد داشت.

سازمان اموال تملیکی اعالم كرد

صادرات ۲۳ هزار تن از ذرت های آلوده

تاالرهای پذیرایی به زودی بازگشایی می شود

شروع بازرسی های مشترک برای رعایت پروتکل بهداشتی صنوف

پایه حقوق برای کارگران مهمتر از حق مسکن است

خودرو، برنج، تیرآهن، کنجاله سویا و لوازم خانگی در اولویت بازرسی
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 راه دراز تا تحقق تجارت الكترونيك در ايران
پرویز حسابی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و عضو انجمن 

اقتصاددانان
هرچند کرونا آســیب های زیادی را به همه کشــورها و کسب و کارهای 
آنها وارد کرده اســت؛ ولی فرصت ویژه ای را برای رشــد و توسعه تجارت 
الکترونیکی فراهم آورد. این در حالی اســت که در کشورهای دیگر از این 
فرصت به خوبی استفاده شد و شــاهد افزایش خریدهای اینترنتی و روی 
آوردن به پلتفرم های آنالین هســتیم ولی در کشور ما با اینترنت ضعیف 
داخلی که ما داریم و حجم ترافیک زیاد، این بســتر نتوانسته پاسخگوی 
کاربران در ایران باشد. برای رشــد و توسعه تجارت الکترونیکی نخستین 
نهادی که باید دست به کار شود دولت است. اگر دولت قبول کند که ساختار 
خود را کوچک کند و کارمندان خود را دورکاری  وادار کند خود گام های 
ابتدایی الکترونیکی شدن را برداشته است. این در حالی است که هرچند 
دولت بنای رشد اقتصاد دیجیتال را دارد و چندی پیش رئیس جمهوری 
محترم تاکید زیادی بر الکترونیکی شدن وزارتخانه های مختلف داشتند، 

اما در عمل رشدی که انتظار می رفت محقق نشده است.

هشدار پلیس:
 در اماكن عمومی و پر تردد درخواســت تاكسی 

اينترنتی نكنيد
جانشین رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از شهروندان خواست در اماکن شلوغ و معابر 
عمومی تاکسی اینترنتی درخواست نکنند و ثبت اطالعات خود را در منزل و محل های 
سرپوشیده و یا محل امنی انجام دهند.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جلیل 
موقوفه ای در توصیه ای به شهروندانی که قصد استفاده از تاکسی های اینترنتی دارند، 
گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمایل استفاده شهروندان از تاکسی های اینترنتی 
و عدم استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، شهروندان برای رزرو تاکسی به صورت 
اینترنتی از تلفن همراه خود در اماکن عمومی استفاده می کنند.وی افزود: از آنجایی که 
وارد کردن مبدا و مقصد شهروندان برای انجام سفر های درون شهری در اپلیکیشن های 
تاکسی های اینترنتی روند نسبتا طوالنی را در پی دارد، از این رو شهروندان بی تفاوت 
نسبت به موقعیت مکانی خود در خیابان اقدام به فعالیت با تلفن همراه خود می کنند 
که این موضوع بستر را برای سرقت تلفن همراه توسط سارقان همیشه در کمین، مهیا 
می کند.جانشین رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ تصریح کرد: شهروندان در 
محیط های سر بسته مانند منازل و ادارات، فروشگاه ها و ... اقدام به درخواست تاکسی 
اینترنتی کرده و از انجام این کار در خیابان و اماکن شلوغ پرهیز نمایند و پس از ثبت 
کامل درخواست خود تلفن همراهشان را در کیف و یا جیبشان قرار دهند.وی افزود: 
شهروندان از در دست گرفتن تلفن همراه در حاشیه خیابان ها به شدت پرهیز کنند چرا 
که هر لحظه امکان سرقت تلفن همراهشان توسط موبایل قاپان وجود دارد. جانشین 
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه 
موارد مشکوک مراتب را به سامانه ۱۱۰ پلیس اعالم کنند تا در اسرع وقت به گزارشات 

و شکایات مردمی رسیدگی شود.

خريد و فروش اينترنتی به 4.۵ درصد می رسد 
در حال حاضر این بازار بخصوص خرده فروشی در کشــور ما در حد ۱.5 درصد و به شدت 
کوچک است و 98 و نیم درصد خریدهای مردم همچنان سنتی است، بنابراین بیمه این روش 
از خرید و فروش، موجب اعتماد بیشتر مردم می شود.رضا الفت نسب درباره لزوم گذار از کسب 
و کارهای سنتی به اینترنتی اظهار داشت: البته این اتفاق یک شبه نمی افتد، نیاز به زیرساخت 
داریم که مهمترین آن اینترنت، میزان دسترسی و سرعت آن است، در ایام کرونا با پیکی از 
کاربر اینترنتی مواجه شدیم، با توجه به احتمال شیوع مجدد ویروس کرونا در فصول پاییز 

و زمستان الزم است زیرساخت ها برای پاسخگویی به تقاضای بیشتر اینترنت فراهم شود.

برنامه ریزی برای افزایش یک میلیون مشترک خانگی
وی افزود: طبق اعالم وزارت ارتباطات قرار است یک میلیون مشترک خانگی اینترنت افزایش یابد 
و روستاها هم در حد مناسبی به اینترنت دسترسی داشته باشند و به بازار دیجیتال متصل شوند.

چرا مردم به خرید اینترنتی اعتماد ندارند؟
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی ایران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و 
حوزه لجستیک باید در زمینه کسب و کارهای اینترنتی فعال تر ظاهر شوند، گفت: در 
بخش لجستیک پست می تواند کمک کند و مهمترین بخشی که باید به آن پرداخته 
شود خود بازار است اکنون این مارکت در کشور ما کوچک است، مردم اعتماد کافی به 

خرید اینترنتی ندارند و این موضوع مهمی است که باید به آن نگاه ویژه داشت.

بیمه ها خرید مردم را تضمین کنند
 وی با اشاره به لزوم ورود بیمه ها به بخش خرید و فروش های اینترنتی خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر این بازار بخصوص خرده فروشی در کشور ما در حد ۱.5 درصد و بشدت کوچک است و  
98 و نیم درصد خریدهای مردم همچنان سنتی است، بنابراین بیمه این روش از خرید و فروش، 
موجب اعتماد بیشتر مردم می شود. الفت نسب پیش بینی کرد که در طول شیوع احتمالی کرونا 

در فصل سرما سهم ۱.5 درصدی بازار خرید و فروش آنالین به حدود 4. تا 4.5 درصد برسد.

150 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم
وی با بیان اینکه اینترنتی شدن بخش بازار کشــور نیاز به ۱5۰ هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری دارد، افزود: شدت حجم سرمایه گذاری آنالین چه در بخش دولتی و 
چه خصوصی بسیار ضعیف است و نیاز به یک عزم جدی برای توسعه زیرساخت در 

این بخش داریم.

مقایسه کسب و کار غیر سنتی ایران با دیگر کشورها
دبیر انجمن صنفی کسب و کاهای اینترنتی ایران در مقایسه ایران با دیگر کشورها در 
زمینه الکترونیکی شدن بخش بازار بیان کرد: اکنون بزرگ ترین کشور در این حوزه 
چین است، قبل از کرونا 2۰ تا 25 درصد بازار این کشور اینترنتی بود و اکنون به نزدیک 
5۰ درصد رسیده اند، ترکیه کشوری است که به لحاظ جمعیت با ما قابل مقایسه است 
که عدد خرید و فروش آنالین در این کشور قبل از کرونا 5.5 تا 6 درصد بوده است، حتی 
مبلغ سرمایه گذاری روی 2 استارتاپ در ترکیه به اندازه کل سرمایه گذاری آنالین ایران 
است، بنابراین وضعیت ما در مقایسه با کشورهای دیگر شبیه خودمان خوب نیست. 
ما سال ها اســت که روی یک و نیم درصد مانده ایم، البته وضعیت اقتصاد هم بشدت 
تاثیر داشته و مردم نگران معیشت خود هستند، کرونا هم باعث شده بیشتر به سالمت 

رسیدگی کنند و کسب و کارهای آنالین در اولویت مردم ما نیست.

آیا کرونا منشاء خیر می شود؟
وی یادآور شد: شاید جدای از ایجاد زیرساخت و سرمایه گذاری، کرونا باعث شود عدد 
۱.5 درصد افزایش یاید و مردم مجبور باشند خرید اینترنتی را دائما تجربه کنند تا تبدیل 
به عادت شود. چه بسا که اکنون هم تلنگری به تولیدکنندگان و اصناف خورده که وارد 
این بازار شوند البته الزمه آن این است که حمایت های الزم از سوی دولت صورت گیرد 

و ناهماهنگی ها هرچه زودتر برطرف شود.

يادداشت

اخبار

   رحمان سعادت، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
  اقتصــاد ایــران از 
دشواری های زیادی 
رنج می برد که این 
روزهــا پیامدهای 
اقتصــادی کرونــا 
این دشــواری ها را 
مضاعف کرده است. 
در این نوشــتار به 
دنبال مشــخص کردن عمده رنجهای اقتصاد ایران 
هستیم و می خواهیم ببینم در شرایط کرونایی این 
سختی ها چه شرایطی پیدا می کنند و راههای مقابله با 
آنها چیست؟ تورم شدید، بهره وری پایین، تحریم های 
اقتصادی، بیکاری گسترده در بین فارغ التحصیالن 
دانشگاهی از جمله رنج های اقتصاد ایران است.   ابتدا 
نگاهی به بهره وری در ایران داشــته باشیم. عبارت 
معروف در مــورد اقتصاد ایران وجــود دارد که بارها 
شنیدیم و آن اینست که ساعت مفید کاری در کشور 
کمتر یک ساعت است. این در حالی است که در ژاپن  
ساعت کاری با ســاعت مفید کاری برابری می کند. 
ژاپنی ها 5 برابر ایرانی ها ســاعت مفید کاری دارند. 
خبرگزاری تسنیم در گزارشــی در مورخ 25 بهمن 

سال 95 در گزارشی اشــاره می کند که ایرانی ها در 
هر هفته ۱۱ ســاعت مفید کاری دارند این در حالی 
که ژاپنی ها  تقریبا 6۰ ســاعت کار مفید دارند یعنی 
بیش از 5 برابر ایرانی ها ساعت مفید کاری دارند و با 
این شرایط، رسیدن رشد اقتصادی ایران) با این بهره 
وری پایین( به ژاپن، منطقی نبوده و دور از ذهن است. 
گزارش مذکور دالیل پایین بودن بهره وری در ایران را 
در  فناوری منسوخ، آموزش ناکارآمد می داند. شرایط 
کرونای قطعا روی تنزل بیشتر بهره وری موثر خواهد 
بود و احتمال افت رشــد اقتصادی بسیار باالست. به 
نظر می رسد آموزش موثر نیروی کارگری و کارمندی 
برای فعالیت در فضای کرونایی می تواند برای ترمیم و 
بهبود بهره وری مفید باشد.یکی دیگر از مشکالت نام 
آشنایی اقتصاد ایران تورم است. از زمانی که تا حدودی 
با مفاهیم اقتصادی در مدرسه آشنا شدم به یاد دارم 
همیشه گفته می شد اقتصاد ایران تورم دارد. وقتی در 
رشته اقتصاد در دانشگاه قبول شدم و با مفاهیم اقتصاد 
عمیقتر و علمی تر آشنا شدم باز می شنیدم که اقتصاد 
ایران تورم دارد، اما اینبار از زبان اساتید اقتصاد. اکنون 
است که حدود دو دهه اســت در کسوت استادی در 
رشته اقتصاد به دانشجو درس می دهم تقریبا هر جلسه 
می گویم که اقتصاد ایران متورم است. تقریبا نیم قرن 

است ایران از اقتصاد متورم رنج می برد. آنقدر این تورم 
در اقتصاد ایران عجین شده که اگر روزی اقتصاد ایران 
تورم نداشته باشد جزء عجایب خواهد بود. مثل اینکه 
اقتصاد ایران نسبت به تورم سر شده و درد را به معنی 
واقعی حس نمی کند. راســتی تورم با اقتصاد ایران 
چرا اینقدر رفیق شفیق شده است!!؟ در این شرایط، 
کرونا تورم مضاعفی را بر اقتصاد متورم ایران تحمیل 
کرده است. در اقالم بهداشتی که ناگفته پیداست. در 
این میان، افزایش قیمت کاالهای اساسی بویژه سبد 
غذایی نیز مشهود ملموس است. این امر باعث شده که 
جمعیت کثیری از مردم ایران در مرز بحران کالری قرار 
بگیرند. مهمترین و بهترین اقدام برای دولت اینست که 
از تجربیات اقتصادی دوران دفاع مقدس بهره گرفته و 
با تامین و توزیع کاالهای اساسی بصورت کوپنی و غیر 
کوپنی از ورود بخش زیادی از مردم به بحران و فالکت 
اقتصادی جلوگیری نماید.تحریم های اقتصادی نیز 
چند دهه هست که اقتصاد ایران را آزار می دهد و این 
اقدامات ظالمانه بخش های زیادی از اقتصاد ایران را 
مستقیم و غیر مستفیم متاثر کرده است. اما از سویی 
دیگر، تحریم ها سبب شــده که ایرانیان ها آمادگی 
ناخواسته قبلی در مقابل کرونا را پیدا کنند. در برخی 
مواقع آثار اقتصادی کرونا در میان تورم شدید و بیکاری 

ناشی از تحریم های اقتصادی دیده نمی شود. اما درآن 
سوی مرزهای ایران در اروپا و آمریکا کرونا مشکالتی را 
برای آنها به وجود آورده است. امید است کرونا عاملی 
باشد تا مردم کشورهای متخاصم با گوشه ای از درد 
و رنج مردم ایران آشنا شــده و دولت های خودشان 
را تحت فشــار قرار دهند تا دســت از دشمنی های 
اقتصادی خود در قالب تحریم با ایران بردارند. در این 
میان، دستگاه دیپلماسی ایران می تواند از این فرصت 
استفاده کرده و تحریم ها را کاهش یا رفع نماید.اما اثر 
کرونا بر اشتغال و کسب و کار های کوچک شدیدتر 
بوده اســت. در این چند ماه گذشته شاهد بیکاری و 
تعطیلی این بخش های اقتصادی بودیم. نزدیک 4۰ 
درصد از اقتصاد ایران در حوزه خدمات  و کســب کار 
های خرد است. اکثر فعالین این حوزه به لحاظ پشتوانه 
اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند و پس انداز آنها برای 
دوران سخت اندک و محدود است. دولت با پرداخت 
کمک ها نقدی و توزیع کاال های اساسی می تواند نگاه 
امیدوارانه در این بخش را زنده نگه دارد. در این میان 
افراد و اشخاص توانمند کشور نباید قشر ضعیف را تنها 
بگذارند. سرمایه اجتماعی و معنوی در میان ایرانیان 
 می تواند رمز عبور موفقیت آمیز کشور از دوران سخت

 کرونا باشد.

اقتصاد ایران بعالوه کرونا

مطابق ابالغیه بانک مرکزی، اقساط تسهیالت 
قرض الحســنه در سه ماه اوج شــیوع کرونا 
به منظور کاهش فشــار اقتصادی به کسب و 
کارها و مردم امهال شــد. حال خبر می رسد 
با وجودی که قرار بود زمان پرداخت این سه 
قسط به پایان مهلت پرداخت این تسهیالت منتقل شود، برخی بانک ها 
این اقساط را به عنوان بدهی بانکی افراد ثبت کرده اند. با بدهکار شدن 
تسهیالت گیرندگان به بانک، دو مشــکل پیش روی مشتریان بانکی 
خواهد بود؛ یکی اینکه این افراد نمی توانند وام جدید از بانک ها بگیرند 
و در وهله بعد نمی توانند بدون پرداخت این اقســاط، ضامن شخص 

دیگری شوند. 
گرچه باید متذکر شد که این قصه ســِر دراز دارد زیرا مصوبه شورای 
پول و اعتبار و ابالغیه بانک مرکزی و تاکیــد مجدد بانک مرکزی در 
تاریخ 2۱ اسفندماه این گونه بود که »یادآور می شود اقساط وام های 
قرض الحسنه کلیه اشخاص بدون قید و شرط به مدت سه ماه به تعویق 
خواهد افتاد و بانک ها موظف به اجرای این بخشنامه هستند.« با وجود 
این برخی بانک ها از این ابالغیه نیز سر باز زدند و راه ناکجاآباد پیش 
گرفتند. به همین دلیل بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را در ابتدای 
فروردین ابالغ کرد: »متذکر می شــود تمامی دریافت کنندگان قرض 

الحسنه فارغ از اینکه امکان پرداخت و یا وصول اقساط از آن ها وجود 
داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت قرض الحسنه، 
مشمول استفاده از مزایای بخشــنامه فوق الذکر هستند. لذا بانک ها 
و موسســات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض 
الحسنه سررسیدشــده در بازه زمانی موضوع مصوبه صدراالشاره از 
حساب تســهیالت گیرندگان یا ضامنین آن ها برداشت شده است را 

مسترد کنند.«

بانک مرکــزی برای جلوگیری از تخلف ســایر بانک ها مجبور شــد 
»سامانه ثبت شکایات احتمالی مشتریان بانکی دارای تسهیالت قرض 
الحسنه« را راه اندازی کند تا مردم قادر باشند شکایات خود را به گوش 
این مرجع برسانند. با وجود این بانک ها در ترفندی جدید این اقساط 
را به عنوان بدهی افراد منظور کرده اند. حال باید دید بانک مرکزی چه 
تدابیری برای مقابله با این تخلف دارد. »کسب و کار« در گفتگو با یک 

کارشناس، این مساله را بررسی می کند. 

بانك ها از هر  راهی  برای جلوگيری از تعويق  پرداخت اقساط تسهيالت استفاده می كنند

گریز  بانک ها   از  تکالیف   بانک   مرکزی

بانک ها نیاز  به اصالح ساختاری دارند
کمیل طیبی، اقتصاددان 

اقدام بانک ها برای عدم تعویق اقساط تسهیالت قرض الحسنه و خطاهای دیگر از سوی آنها برمی گردد به اینکه در هر صورت اعمال سیاست های مختلف مانند سیاست بانکی و سیاست پولی و ساز و کار ارتباط بانک 
مرکزی با این بانک ها در واقع شناخته شده و شفاف باشد که بتواند در بستر مناسب خود مطرح شود. زمانی که هنوز بانک ها نیاز به اصالح ساختاری دارند و سیستم بانکی باید اصالح شود به همین مسائل برمی گردد 
که بانک ها سعی می کنند با توجه به مشکالت خودشان و خألهای قانونی، اجرایی و حتی سیاستی، یک مفری برای گریز از تکلیف بانک مرکزی پیدا کنند. در هر صورت بانک ها با کمبود منابع روبه رویند و دستشان 
بسته است که بتوانند این منابع خودشان را تامین کنند و همین مساله زمینه را برای گریز از چنین تصمیماتی که بند قانونی نیز ندارند، فراهم می کند. از ابتدا برای این ابالغیه قانون وجود نداشته است و با توجه به 
شرایطی که پیش آمده این درخواست ازسوی بانک مرکزی مطرح می شود. بنابراین پیش از این قانونی در این رابطه وجود ندارد و یک خأل قانونی در این شرایط وجود دارد. پس این یک راه گریزی را برای یک بانک 
ایجاد می کند تا چنین اتفاقی بیفتد و این مساله خود ناشی از ساختار نامناسب یا مشکالت موجود در سیستم بانکی است و می تواند حمایت الزم را برای کسب و کارها از سوی بانک ها و سیستم بانکی شاهد نباشیم به 
دلیل گریزهایی که اتفاق می افتد و زمینه را برای اعتبار سپرده گذاران که شهروندان هستند زیر سوال می برد. پس دارای عواقبی است. این به تعویق انداختن خود نوعی تامین مالی است و به صورت غیرمستقیم یک 
نوع اعتبار دادن است برای اینکه کسب و کار یا فرد بتواند خود را حفظ کند. پس مجموعه این عوامل و تخلف را در خأل و عدم اصالح سیستم بانکی می بینیم. وقتی صحبت از خأل قانونی و خأل مقررات می کنیم بحث 
ضمانت اجرایی آن نیز هست. آن بانک احساس می کند که این ابالغیه ضمانت اجرایی ندارد و باالخره یک جای آن شکاف وجود دارد. این ابالغیه یک راه گریزی را برای سیستم بانکی ایجاد می کند؛ همان طور که در 
موضوع کاهش نرخ سود سپرده ها دیدیم، اما ما عمال می بینیم که با هزینه فرصتی که به وجود می آید ممکن است یک شهروند به جای اینکه سود بانکی ۱5 درصد دریافت کند متناسب با آن میزان تورمی که هست، 

در حد 2۰ درصد از بانک سود بگیرد. این مساله نشان دهنده قدرت مانوری است که برای سیستم بانکی وجود دارد که بتواند خود در یک مسیر دیگری در جهت حفظ منابع خود باشد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رشد ۳۰۰ درصدی دریافت جواز کسب و کار های اینترنتی
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی گفت: در اردیبهشت ماه میزان دریافت جواز کسب و کارهای مجازی رشد ۳۰۰ درصدی داشته که این نشان تاثیر مثبت در برداشتن 
موانع مالیاتی است. رضا الفت نسب با بیان نحوه دریافت درگاه خرید اینترنتی اظهار کرد: به دو طریق می توان درگاه خرید اینترنتی گرفت اول از طریق شرکت های رسمی پرداخت بانکی که با 

ارایه نماد اعتماد الکترونیکی درگاه پرداخت ارایه می کند و روش دیگر در صورت عدم داشتن نشان ای نماداز شرکت های واسطه ای می توان درگاه پرداخت اینترنتی گرفت.

سرمقاله

هر چه از آغاز شــیوع کرونا می گذرد ابعاد بیشتری 
از تأثیرات این ویروس جهان گیر بــر اقتصاد ایران و 
جهان روشــن می شــود. پررنگ ترین نقطه کارنامه 
اقتصادی کرونا اگر چه ضرر گسترده کسب وکارهای 
حوزه گردشگریست ولی نباید فراموش کرد که سایر 
کسب وکارها نیز سهم خود را از زیان حاصل از شیوع 
کزونا پرداخته اند.البته ســود چشمگیر مارکت های 
آنالین، پلتفرم های محتوایی، پلتفرم های آموزشــی 
و بســترهای آنالین برگزاری جلســات روی دیگر 
سکه تأثیرات اقتصادی شــیوع کرونا بوده است. در 
این گفتگو مصطفی ســعیدنژاد، مدیرعامل شــبکه 
مترجمین ایران از تأثیرات شیوع کرونا بر بازار ترجمه 

آنالین می گوید.

تأثیر شیوع کرونا بر بازار ترجمه آنالین 
چطور بوده ؟

بازار کلی ترجمه به دو بخش رســمی و غیررســمی 
تقسیم می شــود که ما با عنوان شــبکه مترجمین 
ایران در هر دو بخش فعال هستیم. در بخش ترجمه 
غیررسمی، ترنســنت را داریم که خدماتی در زمینه 
ترجمه متــون، مقاله، کتــاب، ســایت و نرم افزار و 
همچنین ویرایش و تولید محتوا ارائه می دهد. همه 
خدمات ترنسنت به شــکل آنالین انجام می شوند و 
هیچ نیازی به جابجایی فیزیکی نیست. در واقع، کاربر 
سفارش را به صورت آنالین ثبت می کند و مترجم ها 

هم سفارش ها را به شــکل آنالین انتخاب و، پس از 
تکمیل در مهلت مقرر، در وبســایت ترنسنت آپلود 
می کنند تا در دســترس کاربر قــرار بگیرد. در حال 
حاضر، بیــش از 25 هزار مترجم در ترنســنت عضو 
هستند و تعداد کاربران ما هم 25۰ هزار نفر است که، 
البته، تعداد قابل توجهی از آن ها سازمان ها، شرکت ها 
و مؤسسات هســتند. در بخش ترجمه رسمی، ساترا 
را داریم که مخفف عبارت »ســامانه ترجمه رسمی 
آنالین« است و خدمات دارالترجمه ای ارائه می دهد. 
تفاوت ساترا با اکثر دارالترجمه ها، که هنوز اکثرشان 
به شکل سنتی فعالیت می کنند، امکان ثبت سفارش 
به صورت آنالین و دریافت و ارسال مدارک با پیک یا 

پست رایگان است.

تأثیر شیوع کرونا بر بخش رسمی و غیر 
رسمی ترجمه آنالین یکسان بوده؟

خیر. در بخش غیررسمی، کرونا باعث رشد فروش 
و جذب کاربر شده است. در ترنسنت، بین ۱5 تا 
2۰ درصد رشد فروش داشتیم. یکی از دالیل این 
اتفاق بســتر آنالین قوی ماســت که موفق شده 
اعتماد مشتریان و کاربران را جلب کند. با توجه 
به این که بخشی از بازار ما بازار آکادمیک است و 
دانشگاه ها هم در این مدت به صورت غیرحضوری 
فعال بودند، رشــد خوبی را در بخش ترجمه های 

آکادمیک تجربه کردیم.

از نظر شما چرا بازار غیر رسمی ترجمه 
آنالین در ایام قرنطینه با رشد مواجه شده؟

خیلی از دانشجوها فرصتی پیدا کردند تا کارهای 
پایان نامه و پروژه های شــان را انجــام بدهند و 
مقاله های شان را برای ارائه به ژورنال ها آماده کنند 
و ما هم در بخش ترجمه همراه شان بودیم. به غیر 
از این موارد، کاربران زیادی را داشــتیم که وقت 
کافی پیدا کرده بودند تا به کارهای عقب افتاده شان 
برســند و کتاب ها یا متونی را که مربوط به حوزه 
مورد عالقه شان بودند، برای ترجمه، در ترنسنت 
ثبت می کردند. در کنار همــه این ها، در ترجمه 
غیررســمی، همیشــه بحثی را به نام روندها یا، 
دقیق تر بخواهیم بگوییم، روندهــای روز داریم. 
مثــاًل، در زمانی که بحث بیت کویــن و رمزارزها 
داغ بود، سفارش های ترنســنت تحت تأثیر این 
روند بود. به همین ترتیــب، در چند ماه اخیر هم 
سفارش های زیادی با موضوع کرونا و ابعاد مختلف 
آن داشــتیم. بخش عمده ای از این سفارش ها از 
طرف مراکز دانشگاهی و بهداشتی ثبت می شدند 

که به دنبال تولید محتوا در این زمینه بودند.
از آنجــا که بســتر کســب و کارمان یک بســتر 
فریلنسری و آنالین است، مترجم های همکارمان 
هم توانســتند، در این مدت، با آرامش و امنیت 
خاطــر کار کنند و درآمــد خوبی، در شــرایط 
اقتصادی بــد امروز، داشــته باشــند. بعضی از 

مترجم هــا که قباًل کــم کار بودند یــا مدتی بود 
همکاری شــان را با مــا متوقف کــرده بودند، به 
دالیل متعــدد از جمله پیدا کردن وقت بیشــتر 
 یا از دســت دادن کار ثابت شــان، دوبــاره فعال 

شدند.

ساترا چه تجربه ای از شیوع کرونا دارد؟
در مقابل، در بخش غیررســمی، یعنی ســاترا، 
با ضــرر مواجه بودیــم و فروش مان بیــن 5۰ تا 
6۰ درصد افت داشــت. البته، ایــن اتفاق کاماًل 
طبیعی و قابل درک اســت چون، بــه هر حال، 
مرزها بسته و ســفارت خانه ها تعطیل هستند و 
تعداد سفرها به شدت کم شــده یا تقریباً به صفر 
رسیده اســت. در این مدت، بخش های مسئول 
رسیدگی به درخواست های پذیرش دانشگاه های 
بسیاری از کشــورها روند خدمات رسانی شان را 
متوقف کرده بودند و بســیاری از دانشــگاه های 
ایران هم خدمات صــدور کارنامه ارائه نمی دادند 
یا خدمات شــان را خیلی محدود کــرده بودند. 
در کل، وضعیــت نامشــخصی بــر ایــن حوزه 
حکم فرماســت. البته، برداشــت ما این است که 
شــرایط به تدریج بهبــود پیدا می کنــد. البته، 
نمی توانیم انتظار داشــته باشــیم در یک مدت 
 کوتاه به شرایط قبل از کرونا برگردیم و روند بهبود 

مسلماً زمان بر خواهد بود.

مديرعامل شبكه مترجمين ايران مطرح كرد

رشد ۲۰ درصدی ترنسنت در کنار افت ۶۰ درصدی فروش ساترا در پی شیوع کرونا
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