
یــک تیــم تحقیقاتی در دانشــگاه آکســفورد 
بریتانیا که روی ساخت واکســن ویروس کرونا 
فعالیــت می کند از امــکان آماده شــدن آن تا 
 ماه میالدی آگوســت،  کمتر از ســه ماه دیگر، 

 خبر داد.
آدریــان هیل، رییس موسســه جنر دانشــگاه 
آکسفورد،  روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه اعالم کرد 
محققان ۸۰ درصد اطمینان دارند که واکســن 
کووید-۱۹ که روی آن کار می کنند، موفق خواهد 
بود.این واکســن در صورت موفقیت به صورت 

استنشاقی عرضه خواهد شد.
به گفتــه ایــن محقق کــه در پروژه ســاخت 
واکســن دخیــل اســت، رســیدن واکســن 
 بــه کاهــش نــرخ انتقــال بیماری بســتگی 

دارد.
او درباره زمــان آمادگــی این واکســن افزود: 

»ما حدس می زنیــم اگر تعداد مــوارد بیماری 
به ســرعتی که ما انتظــار داریم کاهــش نیابد 
زمــان آن حــدودا ماه آگوســت باشــد. اگر ما 
 مواردی نداشــته باشــیم، ممکن اســت دیرتر

 باشــد.«هیل پیشــتر هشــدار داده بــود که 
این پــروژه تحقیقاتی ممکن اســت در صورت 
کاهــش زیــاد نــرخ انتقــال کند شــود.این 
محقق دانشــگاه آکســفورد توضیــح داد اگر 
 تعــداد خیلــی کمــی از داوطلبــان آزمایش

 ویروس را بگیرند،  تســت دارو قادر نخواهد بود 
ارزیابی ســریع دقیقی درباره این که آیا واکسن 
موثر اســت مهیا کند.مرحلــه دوم آزمایش این 
واکسن با ۱۰ هزار و ۲۶۰ بزرگسال با سن باالی 
 ۵۵ سال و شماری از کودکان در ماه آوریل آغاز

 شــده بود.محققان ایــن پــروژه گفته اند که به 
 دنبال تایید اضطراری آن از ســوی سازمان های

 قانونگــذار در این زمینه انــد و امیدوارند اولین 
واکسن آن ها تا ماه سپتامبر قابل دسترسی باشد.

شــرکت بــزرگ داروســازی »آســترازنکا« 
تایید کرده کــه به محــض تایید موثــر بودن 
 ایــن واکســن، دو میلیــون دوز از آن را تولید 
خواهد کرد.این شرکت در حال حاضر همچنین 
 موافقت کــرده که ۱۰۰ میلیون دوز از واکســن

 بالقــوه را در بریتانیــا توزیع کند. آســترازنکا 
همچنین یک قــرارداد یک میلیــارد دالری با 
 حکومت آمریکا برای تولید واکســن امضا کرده 
اســت.در رقابت جهانی برای کشــف واکســن 
کرونا، دانشــگاه آکســفورد باالترین ســرعت 
آزمایشــگاهی را دارا اســت. بیشــتر تیم های 
تحقیقاتی دیگر برای اثبات ایمنی ناچار بوده اند 
 آزمایش هــای بالینــی کوچکــی بــا چند صد

 شرکت کننده داشته باشند.

ســازمان خصوصی ســازی اعــالم کــرد: در 
 زمــان ثبت نــام مشــموالن ســهام عدالــت 
سیســتم اطالعاتــی اســتان ها به صــورت 
 »دایــال آپ« بــود و ایــن نقــص باعث شــد

 اطالعات بخشــی از مشــموالن وارد سیستم 
نشــود؛ همچنین تاخیر برخــی از تعاونی ها نیز 
 باعث شــد تا تعــدادی از افراد مشــمول نهایی

 نشوند.ســازمان خصوصی ســازی با انتشــار 
 مطلبی در پایگاه اطالع رســانی خود در واکنش 
به مطلــب برخی رســانه ها بــا عنــوان "۱.۸ 
میلیون نفر به خاطر قصور تعاونی ها، از ســهام 
 عدالــت جاماندند" اعــالم داشــت: همانگونه

 که قبــاًل هم بارها اعالم شــده اســت در زمان 
 ثبت نام و شناســایی مشموالن ســهام عدالت

 در دهــه ۸۰ به دالیــل مختلــف، برخــی از 
مشــموالنی که فرآیند اولیه ثبت نــام را انجام 

 داده بودند در لیســت نهایی ســهام عدالت قرار
 نگرفتند.در آن زمان سیستم اطالعاتی استان ها 
به صورت »دایال آپ« با سیستم مرکزی ارتباط 
داشــت و همین نقص باعث شــد تــا اطالعات 
 بخشــی از مشــموالن وارد سیســتم نهایــی

 نشود. عالوه بر این، تاخیر برخی از تعاونی ها برای 
ارسال اطالعات مشموالن به ستاد مرکزی سهام 
عدالت نیز باعث شــد تا تعدادی از افراد مشمول 

نهایی نشوند.
با توجــه به اینکه اطالعات مشــموالن ســهام 
عدالــت از ســال ۱3۸۵ الی ۱3۹۱ از ســوی 
 شــرکت های تعاونی ســهام عدالت به صورت

 متنــاوب بــرای ســازمان خصوصی ســازی 
ارســال شــده و بعضا مراحل ثبت نهایی دنبال 
 نشــده اســت، برخی افــراد از لیســت نهایی 

جامانده اند.

 لذا ایــن جمله کــه قصــور تعاونی هــا باعث 
 شــده افراد ثبت نهایی نشــوند قویــا تکذیب
 می شــود.الزم به ذکر اســت بر همین اساس 
و بــا توجه بــه تقاضــای انبــوه جامانــدگان، 
اقدامــات همزمانــی در دولــت و مجلــس 
 بــرای تعییــن تکلیف ایــن بخــش از جامعه 

در حال انجام است.
در همیــن راســتا ســازمان خصوصی ســازی 
 در حــال رایزنــی برای پوشــش دوبــاره افراد 
جامانــده از ســهام عدالت اســت و در صورتی 
که دولــت یــا مجلــس در ایــن زمینــه و از 
 مجاری قانونــی طرحی را به تصویب برســانند 
امکان اعطای ســهام عدالت به این جاماندگان 
وجود خواهد داشــت و تأکید می شود سازمان 
خصوصی ســازی صرفا مجری طرح توزیع سهام 

عدالت است.

به گفته نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، 
کاهش نرخ ارز در بازارهــای داخلی و همچنان 
کاهش تقاضا برای سکه، سبب شده است که روند 
کاهشی قیمت سکه و طال در معامالت بازار ادامه 

داشته باشد.
محمد کشــتی آرای در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه نسبت به روز گذشته براساس کاهش نسبی 
نرخ ارز و همچنین کاهش تقاضا برای خرید سکه، 
قیمت ســکه و طال در بازار امروز)دوشنبه( نیز 
کاهشی بوده است، آخرین قیمت های معامالتی 

سکه و طال در بازار امروز را اینگونه اعالم کرد که با 
کاهش ۵۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، هر 
قطعه سکه طرح جدید هفت میلیون و ۲۸۰ هزار 
تومان و ســکه طرح قدیم نیز با ۱۵۰ هزار تومان 
کاهش،   هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان دادوستد 

شده است.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: 
در بازار داخلی امروز نیم سکه، سه میلیون و ۷۰۰  
هزار تومان و ربع سکه دو میلیون تومان معامله 
شــده اند که نسبت به روز گذشــته بدون تغییر 

بوده اند. سکه های یک گرمی نیز ۲۰ هزار تومان 
ارزان تر شــده و یک میلیون و ۶۰ هزار به فروش 

رسیده است.
وی گفت: همچنین هر مثقال طال سه میلیون و 
۷۰ هزار تومان و هر گــرم طالی ۱۸ عیار،   ۷۰۸ 
هزار و ۸۰۰ تومان معامله شده اند که به ترتیب ۱۵ 

هزار و 3۲۰۰ تومان ارزان تر شده اند.
آخرین نرخ هر اونس طــالی جهانی هم ۱۶۹۵ 
دالر ثبت شده که نسبت به روز گذشته افزایش 

۱۰ دالری داشته است.

معاون نظارت بر اماکن عمومــی پلیس امنیت 
تهران بزرگ از کشف ۶۴۹ دستگاه موتورسیکلت 
ایرانی و خارجی احتکار شــده از 3 پارکینگ در 

حوالی میدان رازی خبر داد.
سرهنگ  نادر مرادی در گفتوگو با ایسنا، دراین 
باره گفت: روز گذشته خبری در مورد دپو تعداد 
زیادی موتورسیکلت در سه پارکینگ در حوالی 
میدان رازی ) گمرک( به پلیس رسید که درپی 
آن رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران قرار 
گرفت و پس از اطمینان از صحت گزارش دریافتی 

مجوزهای قضایی الزم برای برخورد با این موارد 
دریافت شــد. وی با بیان اینکه در بررســی های 
صورت گرفته  مشخص شد این موتور سیکلت ها 
از ســال ۹۵ تا کنون در پارکینگ هــا  نگهداری 
شــده بودند، گفت: گویا بنا بوده تا افراد فرصت 
طلب و ســودجو در زمان و فرصت مناسبی این 
موتورسیکلت ها را با چندبرابر قیمت در بازار عرضه 

کنند که با اطالع پلیس این امر ناکام ماند.
مرادی با اشــاره به عملیات ماموران اظهارکرد: 
عصر دیروز مامورن در ســه عملیات همزمان به 

این سه پارکینگ رفته و در بازرسی از آنها ۶۴۹ 
دستگاه  انواع موتورســیکلت ایرانی و خارجی را 
کشف و توقیف کردند که ارزش ریالی آنها باالی 

3۰ میلیارد بود.
به گفتــه معــاون نظارت بــر اماکــن عمومی 
پلیس امنیت تهــران بــزرگ، در این خصوص 
یک تــن دســتگیر شــده و تحقیقــات برای 
دســتگیری دیگر همدســتان احتمالی وی نیز 
 در حال انجام اســت. همچنین ســه پارکینگ

 نیز پلمب شد.

جدیدترین گزارش بانک مرکــزی افزایش ۲۷.۵ 
درصدی مانده ســپرده ها و ۲۴.3 درصدی مانده 
تســهیالت بانکی در پایان بهمن ۱3۹۸ را نشــان 
می دهد که اســتان تهران و کهگیلویه و بویراحمد 
دارای بیشــترین و کمترین ســپرده ها و تسیالت 

بوده اند.
بــه گــزارش ایســنا، جدیدترین گــزارش بانک 
مرکزی دربــاره وضعیــت کل مانده ســپرده ها 
 و تســهیالت ریالی و ارزی بانک ها و موسســات

 اعتبــاری به تفکیک اســتان ها در پایــان بهمن 
 مــاه ســال گذشــته نشــان می دهد کــه مانده
 کل ســپرده ها در ایــن مقطــع بالــغ بــر 
 ۲۵۷۸۰.۶ هــزار میلیارد ریال شــده که نســبت

 به مقطع مشــابه ســال قبل کــه ۵۵۵۷.۵ هزار 
 میلیــارد ریــال بــوده، معــادل ۲۷.۵ درصــد

 و نســبت به پایان ســال قبل معــادل ۵۱۰۷.3 
هزار  میلیارد ریــال بوده، به میــزان ۲۴.۷ درصد 

افزایش داشته اســت.عالوه براین، بیشترین مبلغ 
 سپرده ها مربوط به اســتان تهران با مانده ۱3 هزار 
کمتریــن  و  ریــال  میلیــارد   ۷3۵.۷ و 
و  کهگیلویــه  اســتان  بــه  مربــوط  مبلــغ 
۶۹.۱ هــزار میلیــارد  بویراحمــد معــادل 

 ریال است.
طبق این گــزارش، مانــده کل تســهیالت بالغ 
 بــر ۱۸ هــزار و ۱۲۰.۶ میلیــارد ریــال اســت

 که نسبت به مقطع مشــابه سال قبل که 3۵۴۶.۷ 
هــزار میلیارد ریال بــوده معــادل ۲۴.3 درصد و 
نسبت به پایان سال قبل که معادل  3۰3۰.۴ هزار 
 میلیارد ریال بوده، به میزان )۲۰.۱ درصد( افزایش 

داشته است. 
همچنیــن، بیشــترین مبلغ تســهیالت مربوط 
 بــه اســتان تهــران بــا مانــده ۱۱۴۶۹.۶ هزار 
 میلیــارد ریــال و کمتریــن مبلــغ مربــوط به

  اســتان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۶.۷ هزار 

میلیارد ریال است.
 براساس این گزارش، نسبت تسهیالت به سپرده ها 
 بعد از کســر ســپرده قانونی معادل ۷۸.۴ درصد
  اســت کــه نســبت بــه مقطع مشــابه ســال

 قبل و پایان ســال قبل، بــه ترتیــب ۱.۸ و ۲.۹ 
واحد درصد کاهش داشــته و نســبت مذکور در 
اســتان تهــران معــادل ۹۲.3 درصد و اســتان 
 کهگیلویــه و بویــر احمــد ۱۰۸.۸ درصــد بوده

 است.
یکــی از علل مهــم باال بــودن رقم تســهیالت و 
ســپرده ها در اســتان تهــران در این گــزارش، 
 اســتقرار دفاتر مرکزی بســیاری از شــرکت ها
  و موسســات تولیــدی ســایر اســتان ها در
عمــده  و  شــده  اعــالم  تهــران  اســتان   
فعالیت هــای بانکــی آنهــا از طریــق شــعب 
 بانک هــا و موسســات اعتبــاری اســتان تهران

 انجام می شود.

جلسات کارشناســی برای اصالح قیمت واحدهای 
طرح اقدام ملی مسکن متناسب با نرخ تورم مصالح 

ساختمانی برگزار می شود.
بــه گــزارش ایســنا،  از زمانی کــه طــرح اقدام 
ملــی مســکن بــه شــکل رســمی از شــهریور 
ســال گذشــته آغاز شــد مســئوالن وزارت راه 
و شهرســازی همواره اعــالم کردند کــه قیمت 
 هر متر مربع از ایــن واحد ها ۲.۵ تــا 3.۵ میلیون

 تومان است. 
هر چند در برخی شــهرها از جملــه پرند رقمهای 
باالتری از ســوی مســئوالن محلی اعــالم و بعداً 
عنوان شــد که واحدهــای گران قیمت تــر دارای 
 مشاعات بیشــتری اســت و از مرغوبیت باالتری

 برخوردار است.
اما از نیمــه دوم ســال ۱3۹۸ نرخ تــورم مصالح 
ســاختمانی رونــد صعودی بــه خود گرفــت. با 
توجه به اینکه تامین منابع مالــی طرح اقدام ملی 

مســکن صرفا از طریق آورده متقاضیان و ســقف 
۱۰۰ میلیون تســهیالت بانکی ۱۸ درصدی  است 
 و دولت یارانــه ای را بــه این واحدهــا اختصاص 
نمی دهد و با توجه به خبری که محمود محمودزاده 
معاون وزیر راه و شهرسازی در اختیار ایسنا قرار داد 
 احتمال تغییر قیمت هایی که قباًل اعالم شــده بود

 وجود دارد.
بر اســاس اعــالم محمــودزاده، اخیراً جلســات 
کارشناســی بیــن دســتگاه های متولــی طرح 
 اقــدام ملــی مســکن در حــال برگزاری اســت 
تــا بــا توجــه بــه تاثیــر گــذاری آیتــم های 
 مختلــف، نرخ هــا را اصــالح و بــه روز رســانی 

کنند.
او البته این را هم گفت که قراردادهایی که پیش از 
این با سازندگان منعقد شده با همان ارقام متری ۲.۵ 

تا 3.۵ میلیون تومان است.
به گزارش ایسنا، طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ 

هزار واحد مسکونی، شهریور ۱3۹۸ با حضور رئیس 
جمهور آغاز شــد. البته در برخی از مناطق از پایان 

سال ۱3۹۷ کلید خورده بود. 
در قالب این طرح تا نیمه اردیبهشــت ماه ۱3۹۹ 
برای 3۰۰ هــزار واحد تامین زمین شــده و ۲3۰ 
هزار واحد مراحل اجرایی را طی می کند. بر اساس 
اعالماسالمی وزیر راه و شهرسازی، اولین واحدهای 
مسکن ملی در بعضی مناطق کشور، خرداد یا تیرماه 

امسال تحویل می شود. 
پیش از ایــن هم محمــودزاده معاون وزیــر راه و 
شهرسازی به ایســنا گفته بود که ۱۷ هزار و ۵۰۰ 
واحد در شــهرهای کوچک آماده واگذاری است. 
همچنین روز ۲3 اردیبهشــت ۱3۹۹ طاهرخانی، 
مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای جدید دستور 
داد که ۲۰۰۰ واحد مسکن ملی پرند تا قبل از هفته 
دولت )شهریور ماه( امســال به متقاضیان تحویل 

داده شود.

سازمان خصوصی سازی مشکل جاماندگان سهام عدالت را به گردن فناوری اطالعات و تعاونی ها  انداختاطمینان ۸۰ درصدی محققان آکسفورد از موفقیت واکسن کرونا

کشف بیش از ۶۰۰ موتورسیکلت روند قیمتی سکه و طال همچنان کاهشی است

احتمال افزایش قیمت مسکن ملیافزایش سپرده های بانکی در بهمن ۹۸
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سرمقاله

يادداشت

ِرندی بانک مرکزی در 
تحلیل  نقدینگی

خواب
  دستگاه های نظارتی

بانــک مرکــزی روز ۱۷ 
خــرداد در اطالعیــه ای، 
ضمن تحلیل روند رشــد 
و حجــم نقدینگــی طی 

سالیان مختلف، ...

  عباس علوی راد، اقتصاددان

  مسعود دانشمند، اقتصاددان
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 برخورد  جدی  با 
محتکران خودرو

 تاب آوری آنالین ها
 در شرایط بحران

گران فروشی در بازارها در سایه غفلت مسئوالن ادامه دارد

اوج گیری دوباره  قیمت کاالهای اساسی
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100 میلیارد  پول  مـردم 
در دست ایرالین ها

ترکیش ایر، امارات، لوفت هانزا، اوکراین ایر، ماهان

 و ایران ایر اصلی ترین ایرالین های  بدهکار  به مردم  هستند

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان، رئیس 
پلیس راهــور ناجا و رئیس ســازمان تعزیرات 
حکومتی طــی بیانیه ای مشــترک بر کنترل 
بازارخــودرو و برخورد با محتکــران به منظور 
آرامش خاطر مصرف کننــدگان تاکید کردند.
به گزارش ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، در راســتای چگونگی اقدام 
مشترک و مؤثر جهت رفع التهاب بازار خودرو 
و جلوگیری از انباشــت و احتکار خودرو صفر 
کیلومتر و نحوه برخورد با متخلفین، ســازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان به 
همراه پلیــس راهور ناجا و ســازمان تعزیرات 
حکومتی بــا صدور بیانیه ای مشــترک ضمن 

تاکید بر ضرورت حفظ...

کرونا  و بحرانی که به دنبال آن بر اقتصاد ایران ایجاد 
کرد موجب شد تا امروز شرایطی در کشور حاکم 
شود که نظیر آن کمتر دیده شده و سابقه نداشته 
است. مشکالت بسیاری برای کســب و کارها و 
مشــاغل ایجاد و موجب تعطیلی و ورشکستگی 
بسیاری از آنها شد. در این بحران ثابت شد که باید 
الگوی کسب و کارها تغییر پیدا کند و نشان داد 
جدای از موضوع بحران کرونا تغییر سلیقه و ذائقه 
در کســب و کارها الزامی است. کسب و کارهای 
اینترنتی به دلیل تعطیلی فروشگاهها و بازارهای 
فیزیکی بیشتر به چشم آمدند و بسیاری از مشاغل 
با تغییر در الگوی فروش خود از سامانه های آنالین 

استفاده کردند. بحران ...



اقتصاد2
ایران وجهان

مجوز انتشار دومین مرحله از اوراق 
رهنی بانک مسکن صادر شد

سید محســن فاضلیان عضو هیات مدیره بانک 
مسکن از آمادگی این بانک به منظور انتشار دومین 

مرحله از اوراق رهنی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن - هیبنا ، 
سیدمحسن فاضلیان با اشاره به اینکه بانک مسکن 
برای دومین بار اقدام به انتشار اوراق رهنی در بازار 
سرمایه می کند، اظهار داشت : این مهم در راستای 
نامگذاری ســال 99 به نام سال "جهش تولید " 
توســط مقام معظم رهبری و دستورات ایشان و 
عملگرایی به منظور تغییر محسوس در زندگی 
مردم و محورهای هفت گانه اولویت های وزارت 
راه و شهرسازی جهت اثرگذاری در بخش مسکن 
و تقویت بخش های مختلف اقتصاد کشور صورت 

گرفته است.
وی افزود : بانک مســکن به عنوان بازوی اجرایی 
وزارت راه و شهرسازی نقشی بی بدیل در تخصیص 
بهینه و به موقع منابع به بخش های کارآمد مسکن 
دارد که از این مســیر تحریک سایر بخش های 

تولیدی کشور را به ارمغان خواهد آورد.
سیدمحسن فاضلیان با اشاره به موافقت اصولی 
صادر شــدن انتشــار این اوراق در هفته گذشته 
توسط سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این مهم 
دومین پیوند بانک مسکن و بازار سرمایه می باشد. 
به موجب مجوز اخذ شده بانک مسکن اقدام انتشار 
1000 میلیارد تومان اوراق رهنی دو ساله و با نرخ 
سود اسمی 16درصد نموده و این مبلغ را صرف 
اعطای تسهیالت فروش اقســاطی به مشتریان 

خود می کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات مطرح کرد:
کاهش تورم با افزایش تولید در 

بلندمدت
مهمترین موضوع قابل بحث این روزها در میان 
کارشناســان و تحلیگران، اثرگــذاری کرونا بر 
اقتصاد ایران از جنبه هــای مختلفی مانند تولید 
ناخالص داخلی و افزایش بیکاری می باشد. شیوع 
این ویروس عالوه بر تبعات مختلف برای بخش 
خصوصی، مشکالتی را در تامین بودجه عمومی 
دولت ایجاد خواهد کرد. در این روزها، به ویژه در 
فضای مجازی این سوال مطرح می شود که “آیا 
ضرورتی داشت که همانند سال گذشته، موضوع 
تولید به عنوان مساله مهم و اساسی کشور معرفی 
شود؟” و “آیا ظرفیت ها و زیرساخت های جهش 

تولید در کشور فراهم است؟”
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات، 
خبرنگار پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری در 
گفت وگو با دکتر علی صالح آبادی؛ مدیرعامل بانک 
توسعه صادرات به دالیل انتخاب شعار سال 1399 

یعنی “جهش تولید” پرداخته  است 
 “جهش تولید” از لحاظ علمی و مبتنی بر اقتصاد، 
به عنوان یک موضوع راهبردی محسوب می شود 
و در واقع به معنای گذر از شرایط بحرانی ویژه در 
زمینه های بهره وری و اشتغال، بیکاری و تورم، تولید 
ناخالص داخلی و ملی، نقدینگی، ارزش پول ملی، 
ریســک های اقتصادی، مالی و پولی و همچنین 
میزان سرمایه گذاری به منظور دستیابی به رونق و 

رشد اقتصادی می باشد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر:
دارنــدگان ســهام عدالت به 
راحتی از قطــار بازدهی بازار 

سرمایه پیاده نشوند
مدیرعامل شرکت تامین ســرمایه سپهر گفت: 
دارندگان ســهام عدالت باید قدر این سبد سهام 
را بدانند و به راحتی از قطار کســب بازدهی بازار 

سرمایه پیاده نشوند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، محمد 
وطن پور به دارندگان سهام عدالت توصیه کرد: با 
توجه به چشم انداز مثبت بازار سرمایه و ارزندگی 
سهام شــرکت های موجود در سبد سهام عدالت 

نسبت به فروش آن عجله نکنند.
وی با بیان اینکه با آزادسازی سهام عدالت، تعداد 
کثیری از مردم بــه جمع فعاالن بازار ســرمایه 
پیوســته اند، تاکید کرد: این اتفاق مبارکی برای 
تعمیق بورس و توسعه فرهنگ سهامداری در کشور 
به شمار می رود و باید این فرصت را برای حمایت از 
تولید و باال بردن نرخ رشد اقتصادی مغتنم دانست.

وطن پور تصریح کرد: ســهام عدالت ســبدی از 
ســهام بزرگترین و پربازده ترین و البته بهترین 
بنگاه های اقتصادی کشور است که همگی آنها در 
سال های گذشته بازدهی و عایدی مناسبی را برای 
سهامداران خود ایجاد کرده اند و در آینده نیز برای 

آنها ظرفیت های مختلفی پیش بینی می شود.
وی با بیان اینکه بازار ســرمایه محلی برای انتقال 
ثروت از اشخاص عجول به  اشخاص صبور است، 
توصیه کرد: دارندگان سهام عدالت قدر ثروت خود 
را بدانند و به راحتی از قطار کسب بازدهی در بازار 

سرمایه پیاده نشوند.
مدیرعامل شرکت تامین ســرمایه سپهر اظهار 
امیدواری کرد ســهامداران سهام عدالت از جمله 
سهامداران صبور بازار سرمایه باشند که بیشترین 

بازدهی را از صبوری خود در این بازار خواهند برد.

بانک ها

رییس ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان، رییس 
پلیس راهور ناجا و رییس 
سازمان تعزیرات حکومتی 
طی بیانیه ای مشترک بر 
کنترل بازارخودرو و برخورد با محتکران به منظور 

آرامش خاطر مصرف کنندگان تاکید کردند.
به گزارش ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، در راستای چگونگی اقدام مشترک 
و مؤثر جهت رفع التهــاب بازار خودرو و جلوگیری 
از انباشــت و احتکار خودرو صفر کیلومتر و نحوه 
برخورد با متخلفیــن، ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان بــه همراه پلیس راهور 
ناجا و ســازمان تعزیرات حکومتی با صدور بیانیه 
ای مشترک ضمن تاکید بر ضرورت حفظ آرامش 
فضــای روانی بازار نســبت به اســتفاده از تمامی 
اختیــارات و ضوابــط و مقــررات موضوعه جهت 
ساماندهی بازار و ناامن سازی عرصه فعالیت دالالن 

و سودجویان تاکید کردند.
در این بیانیه بر نظارتهای پیشگیرانه و برخوردهای 
تعزیری و قضائی در قالب همکاری مشــترک سه 
جانبه، با بهره گیری از ظرفیت سازمانهای صنعت، 
معدن و تجارت و ادارات کل تعزیرات حکومتی در 
سراسر کشور توأم با همکاری نزدیک پلیس راهور 
ناجا با لحاظ ســه محور اساســی مدیریت تولید و 

عرضه، مدیریت تقاضا و نظــارت بر خرید و فروش 
خودرو در بازار اشاره شــده و در مصوبات آن آمده 

است اقداماتی از قبیل:
- اعمال نظارت بر عدم پذیرش انواع خودرو سواری 
صفر کیلومتر برای نگهداری با هدف سودجویانه و 
داللی در سطح کلیه پارکینگ ها و مراکز نگهداری 
خودرو و اطالع رسانی مراتب از طریق نصب پارچه 

نوشته، بنر و … در این اماکن
- کنترل و نظارت بر عــدم تحویل هرگونه خودرو 

ســواری فاقد پالک انتظامی از طریق شرکت های 
خودروساز و نمایندگی های ذیربط و منوط شدن 
تحویل خودرو مشــتری به الصاق پــالک بر روی 
خودرو پایش مســتمر و نظارت بر جابجایی انواع 
خودرو سواری با همکاری نیروی انتظامی و پلیس 
راهور با هدف ممانعت از دپــوی خودروهای صفر 
کیلومتر یا بدون پالک موجــود در پارکینگ ها در 

اماکن غیر رسمی با اهداف سودجویانه
- تشدید بازرسی های شناســایی اطالعات محور 

که طی روزهای آتی به شکل جدی در دستور کار 
عوامل بازرســی، تعزیرات و پلیس راهور ناجا قرار 

خواهد داشت.
همچنین در ادامه این بیانیه آمده اســت: در این 
راستا ضمن بهره گیری از ظرفیت سایر دستگاه ها 
بویژه مقامــات محترم قضائی و نیــروی انتظامی 
با هرگونه اقدام ســفته بازی و ســوداگری حسب 
مورد به عنوان تخلف احتکار، وفق قوانین تعزیری 
و قضائی برخــورد بازدارنــده معمــول و عوامل 
بازرســی ســازمان های صنعت، معدن و تجارت 
در همــکاری نزدیــک بــا ادارات کل تعزیــرات 
حکومتی و با لحاظ اولویت، ســاماندهی وضعیت 
 بازار خودرو و برخورد بــا تخلفات احرازی را دنبال 

خواهند کرد.
در بخش دیگــری از این بیانیه آمــده: متصدیان 
پارکینگ ها و مراکز نگهداری خودرو مکلفندحداکثر 
ظرف مدت یک هفته ضمــن هماهنگی با مالکان 
خودروها نسبت به تخلیه پارکینگ از خودروهای 
صفر کیلومتر یا فاقــد پالک اقــدام نمایند تا آن 
دسته از خودروهایی که مربوط به اشخاص عادی 
بوده و برای استفاده شخصی خریداری شده است 
مورد استفاده قرار گیرد و خودروهایی که با هدف 
افزایش قیمت و برهــم زدن نظم و تعادل بازار و در 
نهایت فروش خودرو به قیمت هــای غیرمتعارف 
)گرانفروشی( و کسب منافع نامشــروع در اماکن 
مذکور دپو شده اند از طریق مجاری رسمی و قانونی 

به بازار عرضه و به فروش برسد.

سه نهاد نظارتی در بیانیه ای مشترک تاکید کردند

برخورد  جدی  با  محتکران خودرو

جهانگیری:
 بسته حمایت از صادرات تا پایان 

خردادماه ابالغ می شود
 معاون اول رییس جمهوری گفت: در بسته حمایت 
از صادرات که قرار است تا پایان خردادماه ابالغ شود، 
اعتبارات مورد نیاز صادر کننــدگان برای حضور در 
نمایشگاه های خارجی در نظر گرفته شده است. اسحاق 
جهانگیری در جلسه بررسی مسائل مربوط به صنایع 
دستی با تبریک فرا رسیدن روز جهانی صنایع دستی به 
همه فعاالن این عرصه اظهار داشت: صنایع دستی یکی 
از بخش های پراهمیت برای اقتصاد کشور است که هم 
در حوزه اشتغال زایی و هم در زمینه معرفی فرهنگ و 
تمدن ایران نقش موثری ایفا می کند. معاون اول رییس 
جمهوری افزود: صنایع دستی که با استفاده از فکر و 
خالقیت فعاالن این عرصه تولید و در نمایشگاه های 
داخلی و خارج از کشــور عرضه می شود،  درحقیقت 
فرهنگ و تمدن اصیل کشورمان را در معرض نمایش 

و معرفی قرار می دهند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه حفاظت از بخش صنایع 
دستی و حمایت از استادکاران این عرصه رسالتی مهم 
بر دوش دولت است، گفت: باید با ثبت جهانی آثار و 
حمایت از اســتادکاران صنایع دستی ایرانی، ضمن 
جلوگیری از سوء استفاده از صنایع دستی ایران، در 
جهت حفظ و پابرجا ماندن هنر ایرانی تالش کنیم. 
وی افزود: متاسفانه در زمینه ثبت جهانی فرش ایرانی 
نتوانستیم به موقع عمل کنیم و امروز شاهد آن هستیم 
که فرش هایی از کشورهای دیگر تحت عنوان فرش 

ایرانی به معرض نمایش و فروش گذاشته می شوند.

نیاز امروز اقتصاد کشــور به کسب و 
کارهای خرد است

علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه 
باید از صنایع دستی و فعاالن این عرصه به عنوان 
کســب و کارهای خرد حمایت کنیم، گفت: نیاز 
امروز اقتصاد کشور به کسب و کارهای خرد است 
ضمن آنکه توسعه این گونه کسب و کارها، نقش 
موثری در ایجاد فرصت های شغلی،   جهش تولید 

و فقر زدایی ایفا خواهد کرد.

قرارداد آتی سکه طال مجدد فعال شود
یک کارشناس اقتصادی گفت: وجود یک بازار آتی 
مستحکم در بازار سرمایه کشور از انتقال سرمایه ها 
به بازارهای غیررســمی و غیر شفاف جلوگیری 
کرده و ســرمایه گذاران در دوره های ریسکی، راه 
بازار سرمایه و معامالت سکه و طال در این بازار را 
در پیش خواهند گرفت. در دو سال گذشته قیمت 
طال و سکه در بازار نوسان زیادی داشته و رشد چند 
برابری را تجربه کرده است؛ اما برخی فعاالن سنتی 
بازار سکه معموالً افزایش قیمت ها در بازار فیزیکی را 
فارغ از همه فاکتورهای تاثیرگذار به گردن معامالت 
سکه در بورس انداخته و همین حرف وحدیث ها، 
در کمال حیرت فعاالن بازار سرمایه کشور باعث 
تعطیلی بازار آتی سکه شده است، بازاری که با بیش 
از 10 سال سابقه برای فعاالن بازار سرمایه و سرمایه 
گذاران جذابیت زیادی داشته و حاال چشم بسیاری 
از بورسی ها نه فقط به راه اندازی مجدد این بازار، بلکه 

توسعه آن است.
»علی حیدری« در خصوص معامالت سکه در بازار 
ســرمایه گفت: به طورکلی معامله گران بازار آتی به 
دلیل اهمیت باالی پیش بینی در ایــن بازار چه در 
بورس ایران و چه در بورس های خارجی، تورم آینده 
را پیش خــور می کنند و به نوعی به اســتقبال تورم 
می روند و همین روند در بازار فیزیکی هم با یک وقفه 
زمانی کوتاه مدت اتفاق می افتد، این روند می تواند در 
مسیر صعودی یا نزولی باشد و به این ترتیب معموال 
روندها در بازار آتی و بازار فیزیکی با کمی اختالف اما 
همسو باهم حرکت می کنند.  وی افزود: اما در کشور ما 
متاسفانه به محض استقبال از یک بازار همچون رشد 
حجم معامالت بازار آتی سکه طال، به صورت دستوری 
این بازار متوقف می شود در صورتیکه در دنیا سعی در 
توسعه بازارها و ورود بیشتر سرمایه گذاران به ابزارهای 
مالی و افزایش عمق معامالت می شود.  حیدری با بیان 
اینکه معامالت بازار آتی سکه طی سال های گذشته 
مزایایی برای اقتصاد کشــور به همراه داشته است، 
ادامه داد: فراموش نکنید عمده فعاالن بازارهای آتی، 
سرمایه گذاران ریسک پذیر هستند و در همه جای دنیا 
مرسوم است هرگاه سرمایه گذاران در سایر بازارها، 
ریســک زیادی متوجه سرمایه شان باشد، به سمت 

معامالت آتی و فیزیکی طال و سکه حرکت می کنند.
این کارشــناس در پایان تأکید کــرد: در مجموع 
راه اندازی مجــدد بازار آتی ســکه و توســعه آن 
در گرو تغییر نگرش مدیــران و همچنین اصالح 
زیرساخت های فنی معامالت است، مهم ترین اصلی 
که بهتر است مدیران میانی بپذیرند، حرکت از اقتصاد 
ارزشی و آرمان گرایی ها به سمت اقتصاد اثباتی است؛ 
در صورت پذیرش چنین تغییری، اقتصاد ما تعامل 

مثبت تری هم با اقتصاد جهانی خواهد داشت.

اخبار
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معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزیر کار از 
برداشــته شــدن شــرط حفظ تمــام نیروهای 
کار بــرای پرداخت تســهیالت کرونا خبــر داد و 
گفــت: متقاضیان وام و تســهیالت کرونــا از روز 
شــنبه باید به شعبی که در ســامانه بیمه بیکاری 
 اعــالم کــرده مراجعــه و تســهیالت خــود را 

دریافت کنند.
به گزارش ایســنا، عیســی منصوری در نشست 
تشریح جزییات پرداخت تســهیالت کرونا اظهار 
کرد:تا کنون ۷۵ هزار پرونده در بانک های بیست 
گانه کشــور تشــکیل و در توافق با بانک مرکزی 
انتخاب شده است. از روز سه شنبه افراد متقاضی 
ثبت نام کرده در سامانه که پرونده هایشان به بانک 
معرفی شده باید به شعبی که خودشان در سامانه 
 معرفی و اعالم کرده اند مراجعه و تسهیالت خود را 

دریافت کنند.

مساعدت با وام گیرندگان و پرهیز از هرگونه 
سخت گیری

 وی تصریح کرد: طی رایزنی های صورت گرفته 
مقرر شد تا در گرفتن ضمانت از افراد تسهیالت 
 و مســاعدت الزم صــورت گیرد و ســختگیری 

نشود.
معاون اشتغال وزیر کار در ادامه از برداشته شدن 
شــرط حفظ اشــتغال تمام نیروهای کار برای  
پرداخت وام خبر داد و گفــت: پیش از این مقرر 
شــده بود که در صورت حفظ 90 درصد اشتغال 
تســهیالت کرونا به بنگاهها پرداخت شود که در 
حال حاضر این شرط برداشته شده و اگر بنگاهی 
حتی یک نفر را حفظ کرده باشــد به ازای نیروی 

کار شاغل تسهیالت دریافت می کند.
منصوری در عین حال از دســتور کار امروز ستاد 
ملی مقابله با کرونا برای حمایت از کسب و کارها و 
مشاغل بیمه نشده خبر داد و گفت: در صورت نهایی 
شدن با همکاری دســتگاههای تخصصی مربوطه 
برای آنها هم ارسال پیامک صورت خواهد گرفت و 

امکان ثبت نام آنها فراهم شده است.

ثبت نام ۲۲۸ هزار نفر در سامانه کارا
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار تصریح 
کرد: تاکنون ۲۲۸ هزار نفر از افــراد و بنگاهها در 
ســامانه کارا ثبت نام کردند که از این تعداد 1۲6 
هزار بنــگاه واجد شــرایط بــوده و ۲3۸ هزار نفر 
مشمول حمایت از طریق تسهیالت قرار گرفته اند.

پرداخــت وام ۶ میلیــون تومانی به 
رانندگان مسافربری و برون شهری

منصوری به میــزان وام و تســهیالت پرداختی 
اشاره کرد و گفت: در این زمینه سه نوع پرداخت 
تســهیالت داریم اول وام 16 میلیون تومانی به 
بنگاههایی که به دستور دولت و به اجبار تعطیل 
شــده اند مثل ســینماها که به ازاری هر کارکن 
16 میلیــون تومــان وام به این کســب و کارها 
پرداخت می شــود؛ دوم وام 1۲ میلیون تومانی 
به بنگاههای شدیدا آســیب دیده از کرونا که به 
ازای هر نفر کارکن مبلــغ 1۲ میلیون تومان وام 
در اختیار واحد کسب و کار قرار می گیرد و سوم، 
تســهیالت 6 میلیون تومانی که برای رانندگان 
 مسافری و برون شــهری جاده ای درنظر گرفته 

شده است.

ضمانت های الزم برای دریافت وام کرونا
وی دربــاره ضمانتهای دریافتی برای تســهیالت 
مذکــور گفت: طــی رایزنی های صــورت گرفته 
برای کســانی که رقم وامشــان زیــر 16 میلیون 
تومان باشــد تنها ســفته یــا چــک کفایت می 
کند، برای تســهیالت 16 تــا ۴۸ میلیون تومانی 
ســفته با یک ضامن، تســهیالت تا 160 میلیون 
تومان ســفته با دو ضامــن، تســهیالت 160 تا 
۲00 میلیون تومان ســفته با ســه ضامن و باالتر 
از ۲00 میلیون تومان بــا عده ای که با بانک توافق 
 می شــود تســهیالت در اختیار بنگاه گذاشــته 

می شود.

حمایت از بنگاهای فاقد کد بیمه و نیروی 
کار بیمه نشده

معاون اشــتغال وزیــر کار در بخــش دیگری از 
اظهارات خود تعــداد بنگاههای آســیب دیده از 
کرونا را دو میلیــون و ۲00 هزار بنــگاه ذکر کرد 
که در بردارنده حدود 6 میلیون اشــتغال است و 
افزود: این تعداد بنگاه، یــک میلیون و ۲00 هزار 
بنگاه دارای کد بیمه هستند و از طریق اطالعاتی 
که در تامین اجتماعی داشــتیم، آنها را شناسایی 
و نیروی کار تحت پوشــش آنها را احصا کردیم و 
یک بخش از بنــگاه ها دارای کد بیمه نیســتند و 
نیروی کار آنها در کارگاه تحت پوشش بیمه نبودند 
که آنها را به طــور جداگانه پیگیــری می کنیم و 
قرار است که امروز در ســتاد اقتصادی کرونا نحوه 
 حمایت از این کســب و کارها و بنگاهها بررسی و 

مشخص شود.
منصوری متذکر شد: از 6 میلیون نفری که متأثر از 
کرونا هستند ۲ میلیون و ۸00 هزار نفر فاقد بیمه 
و 3 میلیون و ۲00 هزار نفر بیمه شده اند. این افراد 
چند دســته هســتند به این صورت که یا خویش 

فرما هستند یا رابطه کارکنی-کارفرمایی بین آنها 
وجود دارد که قابل اثبات نیست و یا رابطه کارکنی-
کارفرمایی وجود داد که قابل اثبات است و ما برای 
حمایت از این افراد دستورالعملی را تهیه و امروز در 
 ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب نهایی خواهیم 

رساند.

حذف شــرط حفظ تمــام کارگران در 
بنگاهها

وی در خصوص حذف شرط حفظ تمام کارگران و 
نیروهای کار در یک بنگاه برای دریافت تسهیالت 
کرونا توضیح داد: از یک میلیون و ۲00 هزار بنگاهی 
که اطالعات آنهــا را در اختیار داشــتیم پیامک 
داریم و کارفرمایانی که تمایل داشتند و پیامک را 
دریافت کرده بودند در سامانه کارا ثبت نام کردند 
 و در این دوره کرونــا مشــمول وام 1۲ درصدی 

می شوند.
منصوری ادامه داد: در ابتدا اصــرار ما این بود که 
بنگاهها نیــروی کار خود را حفظ کننــد تا وام به 
آنها تعلق بگیــرد ولی در حال حاضر این شــرط 
برداشته شــده و اگر بنگاهی با حداقل نیروی کار 
مشغول کار باشــد به ازای تعداد نیروهای شاغل 
در بنگاه وام می گیرد؛ یعنی اگــر کارفرمایی قبال 
10 نفر کارکن داشــت با توجه به وام 1۲ میلیون 
تومانــی، 1۲0 میلیــون تومــان وام دریافت می 
کند ولی اگــر یک نفــر را هم حفظ کرده باشــد 
 معــادل آن یــک نفر بــه او تســهیالت پرداخت 

می شود.

۱۴ رســته و ۵۵۰ زیر رســته مشمول 
تسهیالت کرونا

معاون اشــتغال وزیر کار خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر با 1۴ رســته اصلی و ۵۵0 زیررسته مواجه 
هستیم که یک میلیون و ۲00 هزار بنگاه می شوند.
وزارت کار رسته های اصلی را از ابتدا مورد مطالعه 
قرار داد تا به 10 رسته رسید و پس از تلفیق آنها با 
1۴ رسته و حدود ۵۵0 زیر رسته مواجه شدیم که از 
شیوع ویروس کرونا شدیدا آسیب دیده اند و برخی 
 از این رسته ها در حوزه گردشگری، مراکز اقامتی، 
رســتورانها، اغذیــه فروشــی ها بودنــد، برخی 
و  آرایشــگاهها  رانندگــی،   آموزشــگاههای 
ســالن هــای زیبایــی، مراکــز تولیــد و فروش 
صنایع دســتی، کیــف و کفش، پوشــاک، مراکز 
عرضه آجیل و خشــکبار، باشــگاه هــا و مجتمع 
های ورزشــی و تفریحی و حمل و نقل مســافری 
 برون شــهری و بین شــهری که در این 1۴ رسته 

می گنجیدند.

پرداخت تسهیالت کرونا به واحدهای 
پرورش مرغ مادر و محصوالت گلخانه ای

وی گفت: در ادامه واحدهای حــوزه پرورش مرغ 
مادر گوشــتی، محصوالت گلخانــه ای و صیفی 
جات و گیاهان زینتی هم اضافه شده و موسسات 
خصوصی دارای پروانــه از وزارت بهداشــت هم 
مشمول شــدند و تا به امروز با کوشش دستگاهها، 
سیســتم بانکی و ســازمان تامیــن اجتماعی و با 
نقــش آفرینــی محــوری وزارت کار ۲۲۸ هزار 
واحد  در ســامانه کارا ثبت نام کردند و 1۵6 هزار 
واحد کســب و کار واجد شــرایط بودند و بخشی 
 از این هــا عالوه بــر ثبت نــام اطالعاتشــان را 

تکمیل کردند.

دلیل واریز اندک بیمه بیکاری کرونا
منصوری در ادامه در پاســخ به ایسنا در خصوص 
اینکه واریز بیمــه بیکاری کرونا به مشــموالن با 
چه معیــاری صورت گرفتــه و چرا بعضــا مبالغ 
واریزی ناچیز بوده اســت؟ گفت:علیرغم پیشنهاد 
وزارت کار نظر ســازمان برنامــه و بودجه این بود 
که میزان کار در ماه این افــراد در قیاس با فردی 
که تمام وقــت کار می کند آن قدری نیســت که 
بیمــه بیــکاری را دریافــت کنــد لذا ســازمان 
 برنامــه میــزان بیمه بیــکاری ناشــی از کرونا را 

تعدیل کرد.
به گفتــه وی وزارت کار مایل بود کــه واریز بیمه 
بیکاری کرونا به روال قانــون بیمه بیکاری صورت 
گیرد ولی مجموع جمع بندی ها به این سمت رفت 
که این مقرری بر اساس شــرایط کرونا واریز شود 
 چرا که بسیاری از این افراد مجدد به سر کار خود

 بر می گردند.

تدوین بسته پساکرونا با سه سناریو
معاون اشــتغال وزیر کار در پایان از تدوین برنامه 
پساکرونا خبر داد و گفت: بنا به نظر رئیس جمهور 
و وزیــر کار مبنی بر تدوین یک بســته حمایت از 
کســب و کار برای دوران پســاکرونا، بررسی های 
الزم را انجام داده ایم و دوران پســا کرونا را در سه 
سناریو تعریف کرده ایم، سناریوی اول این است که 
واحدهای اقتصادی همراه با رونق به حالتی بهتر از 
حالت قبل از کرونا برگردند؛ ســناریوی دوم پیش 
بینی یک دوره افول و ســپس بازگشــت سریع به 
رونق است و سناریوی سوم بازگشت به روال قبل 
اما درگیر شدن دوباره با کرونا است که ما بر اساس 
این سه سناریو 11 مؤلفه در قالب برنامه پساکرونا 
 تدوین کردیم که به محص تصویب اطالع رســانی 

خواهیم کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال درآمد های نفتی کاهش یافته 
و بین ۴9 تا ۵0 هزار میلیارد می رسد. نوبخت با اشاره به اینکه منابع دیگر 
جایگزین نفت پیش بینی شده است گفت: سازمان برنامه و بودجه منابع 
جایگزین دیگری از جهت مولدسازی دارایی های دولتی به منظور استفاده 
از اسناد خزانه دارد و تالش می شــود تا ساز و کار هایی که منجر به تورم 
نشود، اسناد خزانه را زمانی منتشر کند که پول موجود جامعه را جمع کند 

تا دوباره به جامعه بازگردد، یعنی پول جدیدی وارد نشود.
محمدباقر نوبخت در حاشیه بازدید از دریاچه ارومیه در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به بدهی های چند صد هــزار میلیاردی دولــت و تالش برای 
اداره دولــت بدون درآمد های نفتــی اظهار کرد: همــواره حدود ۴0 تا 
۵0 درصد بودجه از محــل درآمد های نفتی بوده و امســال در بهترین 
شــرایطی که در بودجه پیش بینی شده اســت، ۴9 تا ۵0 هزار میلیارد 

تومان درآمد از محل فروش نفت اســت. وی تصریح کــرد: هم اکنون 
 درآمد بودجه منابع، ۵۷0 هزار میلیارد تومــان بوده، یعنی کمتر از 10 

درصد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه منابع دیگر جایگزین نفت 
پیش بینی شده است گفت: سازمان برنامه و بودجه منابع جایگزین دیگری 
از جهت مولدسازی دارایی های دولتی به منظور استفاده از اسناد خزانه 
دارد و تالش می شود تا ساز و کار هایی که منجر به تورم نشود، اسناد خزانه 
را زمانی منتشر کند که پول موجود جامعه را جمع کند تا دوباره به جامعه 

بازگردد، یعنی پول جدیدی وارد نشود.
وی افزود: امید است با تمامی سختی های حاصل از تحریم و کمبود ها و 

مشکالت کرونا، کشور را به نحو احسنت مدیریت کنیم.
نوبخت با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه گفت: دریاچه در مقایسه با 1393 

که کار ها با 1۲ طرح آغاز شد خوشبختانه مساحت آن بیش از هزار و ۸۲ 
کیلومتر مربع افزایش یافته و تراز آن 1۲۷ سانتی متر باال آماده است. وی 
تصریح کرد: این در حالی است که بسیاری از طرح هایی که برای احیای 
این دریاچه و تکمیل آن بود در سال جاری به بهره برداری می رسد و در این 
راستا در بازدید از پیرانشهر و نقده که محل اجرای سد کانی سیب و محل 
احداث انتقال آب از زاب به دریاچه ارومیه است، از 36 کیلومتر، دو هزار و 

۸00 متر آن باقی مانده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هم اکنون حفاری تونل به صورت 
دائمی در حال انجام اســت و از کانال 11 کیلومتری نیز بازدید شــده و 

بخش هایی آن آماده است و دی ماه تمامی آن افتتاح می شود.
وی افزود: بی شک با ورود بیش از ۵00 تا 600 میلیون مترمکعب آب جدید 

به این دریاچه، پرآب تر و فعال تر خواهد کرد.

آغاز پرداخت تسهیالت کرونا از شنبه آینده

نوبخت: کاهش درآمد های نفتی به ۵۰ هزار میلیارد تومان در امسال 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش ۷۰ هزار تومانی قیمت سکه
 هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران )دوشنبه( با افت ۷۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز معامالتی گذشته به رقم هفت میلیون و ۲۶۵ هزار تومان فروخته شد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح قدیم نیز در ساعت ۱۳ هفت میلیون تومان قیمت گذاری شد. همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۹۹۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۶۰ هزار تومان تعیین 
قیمت شد. هر گرم طالی خام ۱۸ عیار ۷۰۹ هزار تومان و هر مثقال طال نیز سه میلیون و ۷۵ هزار تومان به فروش رسید. نوسان قیمت اونس در بازارهای جهانی به عنوان مهم ترین عامل افت و خیز نرخ سکه و طال در معامالت 

بازارهای داخلی به شمار می رود.قیمت اونس با رشد حدود هشت دالری نسبت به دیروز به یک هزار و ۶۹۳ دالر رسیده، بهای اونس پس از شیوع ویروس کرونا و افت شرایط اقتصادی کشورها روندی افزایشی یافته است.
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خواب   دستگاه های نظارتی
مسعود دانشمند، اقتصاددان

وظیفه وزارت صمت، سازمان حمایت، تعزیرات و ... تنظیم بازار است و این به معنای قیمت گذاری نیست. مفهومی که شاید هنوز وزارت صمت به آن پی نبرده است. وظیفه وزارت صمت و دیگر دستگاههای متولی برقراری تعادل بین عرضه و تقاضاست. 
چرا وزارت صمت هنوز فرق ببین قیمت گذاری و تنظیم بازار را نمی داند و به اسم تنظیم بازار قیمت گذاری انجام می دهند. این حرکت موجب ایجاد بازار دوم، سوم و.. و در نهایت بازار سیاه می شود که دیگر قیمت در ان معنایی ندارد. دولت برای تنظیم 
بازار باید بررسی کرده و میزان عرضه کاال و تقاضا را برآورد کند. همچنین باید در جریان تولید و واردات باشد تا تعادل در بازارها ایجاد شود. دولت باید مجوز واردات بدهد تا این حرکت موجب تعدیل بازارها شود و مکانیزم بازار قیمت ها را تعیین کند. در 
مورد تمام کاالها این فرآیند صادق است. چرا باید امروز در بازار حبوبات کسری داشته باشیم. چرا در بازار خودرو اجازه واردات داده نمی شود و با بخت آزمایی خودروهای بی کیفیت را به مردم می دهند. وزارت صمت باید اجازه ورود خودرو به کشور را 
بدهد و خودروساز داخلی نیز به کار خود مشغول باشد. در این بین رقابت ایجاد می شود و خودروسازان برای فروش محصوالت خود می بایست کیفیت را افزایش دهند. اما دولت این را نمی خواهد. برای بازارهای دیگر هم همین مصداق درست است.  
وزارت صمت و تمام دستگاه های دخیل در این امر باید مکانیزم عرضه و تقاضا را برای قیمت گذاری فراهم کنند. به عبارت دیگر آنچه بازار کاالهای اساسی را دچار مشکل کرده، مدیریت ضعیف و خواب دستگاه های نظارتی است . در وضعیت فعلی دولت 

نوسان نرخ ارز و تحریم های بین المللی را مقصر تمام آشفتگی ها می داند اما اینکه بازار در چنین شرایطی قرار دارد، حاکی از مدیریت ضعیف دولت است که باعث شده حتی خرید میوه و تره بار نیز جزو دغدغه های مردم باشد. 

درحالی که ابهاماتی در خصوص رقم بیمه بیکاری واریز 
شده بعد از شیوع کرونا مطرح شده بود؛ پیگیریها از سازمان 
برنامه و بودجه نشان می دهد آمادگی کامل برای پرداخت 
یکپارچه بیمه بیکاری ماههای فروردین و اردیبهشت وجود 
دارد.ســازمان برنامه و بودجه در تشریح آخرین وضعیت 
پرداخت بیمه بیکاری مشاغل آسیب دیده از کرونا اعالم 
کرده بود: "فهرست مقرری  بیمه بیکاری ناشی از بیماری 
 کرونا برای حدود 103 هزار نفــر از ثبت نام کنندگان در 
ســامانه بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
که به تأیید ســازمان تأمین اجتماعی رسیده است، برای 
پرداخت به بانک مرکزی ارســال و براساس اعالم خزانه 
به حساب مشموالن واریز شد.  فهرست و شماره حساب 
بخش دوم مشــموالن طرح پرداخت بیمــه بیکاری به 
مشــاغل آســیب دیده از کرونا در روز های آتی از طرف 
ســازمان  تأمین اجتماعی تأیید و پس از ارسال با فوریت 

پرداخت خواهد شد.
همچنین حق بیمه  بازنشستگی و درمان مشمولین فوق 
به منظور برقراری سنوات و درمان افراد فوق الذکر توسط 
سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته و به حساب بیمه 
بیکاری ســازمان تأمین اجتماعی واریز شد.  این اقدامات 
مربوط به تعدادی از ثبت نام کنندگان اسفند 1398 بوده 

و به تدریج با تأیید و اعالم اطالعات حســاب های مابقی 
مشمولین توسط ســازمان تأمین اجتماعی این مقرری 
برای ماه های بعدی نیز پرداخت خواهد شد."این درحالی 
است که برخی مخاطبان در تماس با خبرگزاری تسنیم ، 
مدعی شدند که در اولین واریزی به حساب آنها درباره بیمه 
بیکاری، مبلغی ناچیز )کمتر از 600 هزار تومان( به حساب 

آنها واریز شده است.
در این بین توجه به چند نکته ضروری است، اوال مبلغ واریز 
شــده بابت بیمه بیکاری مربوط به اسفند ماه بوده است، 
با توجه به اینکه بخش مهمی از ریزش کامل اشــتغال در 
ماههای فروردین و اردیبهشت بوده است به طور حتم با 
تکمیل شماره شبا و اطالعات بانکی مشموالن پرداخت به 
موقع و هماهنگ از سوی خزانه داری کل کشور انجام خواهد 
شد.همچنین طبق پیگیری از ســازمان برنامه و بودجه، 
پرداخت بیمه بیکاری بر اساس تعداد روزهای بیکاری فرد 
و با تأیید سازمان تأمین اجتماعی انجام خواهد شد. با توجه 
به اینکه نقطه آغاز شیوع کرونا از اسفند ماه سال قبل بود 
بیشتر تعطیلی واحدهای تولیدی و... از اواسط این ماه آغاز 
شد و بنابراین رقم پرداخت شده بابت بیمه بیکاری کرونا 
متناسب با اعالم سازمان تامین اجتماعی و روزهای بیکاری 

افراد و شاغالن بوده است.

رییس اتحادیه صنف دارندگان رســتوران و ســلف 
سرویس های تهران گفت: رستوران ها ملزم به استفاده 
از دستکش، ماســک، روپوش، مواد ضدعفونی کننده 
هستند و باید فاصله گذاری اجتماعی را نیز رعایت کنند.
سیدعلی اصغر میرابراهیمی با بیان اینکه هر یکماه تا 
۴۵ روز از رستوران ها بازدید دوره ای انجام می دهیم و 
بهداشت محیط و فردی، موادغذایی، ماشین حمل مواد 
و نحوه بسته بندی... مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: 
رستوران هایی که فعالیتشان را آغاز کردند در سامانه 
اعالم شده توسط وزارت بهداشت ثبت نام و کد رهگیری 
دریافت کرده اند، به هنگام بازدید ماموران بهداشت آن 

را ارائه می دهند. وی ادامه داد: اگر شهروندان با واحدی 
مواجه شدند که در آنجا پروتکل های بهداشتی رعایت 
نمی شــد می توانند واحد متخلف را در سایت اتحادیه 
صنف دارندگان رستوران و سلف سرویس های تهران 

گزارش یا با شماره 66۴0۴991 تماس حاصل کنند.
رییس اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف سرویس 
های تهران اضافه کرد: رســتوران ها ملزم به استفاده 
از دستکش، ماســک، روپوش، مواد ضدعفونی کننده 
هستند و بایستی فاصله اجتماعی را نیز رعایت کنند. 
همچنین بایستی وسایل بهداشــتی را نیز در اختیار 

مشتریان قرار دهند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات نان صنعتی 
ماشــینی ایران از افزایش قیمت مواد اولیه تولید نان 
صنعتی و در نتیجه احتمال افزایش قیمت این محصول 
در سال جاری خبر داد، ولی گفت که میزان دقیق این 
افزایش قیمت مشخص نیســت.علیرضا مروت پور با 
اشاره به اینکه قیمت تمام شده کاال تابع قیمت مواد اولیه 
است، تصریح کرد: در سال جاری حقوق کارگران حدود 
۲1 درصد افزایش داشته است؛ همچنین قیمت شکر، 
روغن و مواد بهبود دهنده نیز باال رفته و نرخ خمیرمایه 

در سال جاری چند نوبت گران شده است.
اخیرا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
اعالم کرد که طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار نرخ شکر 
درب کارخانه از ۴0۵0 تومان به 6300 تومان افزایش 
یافت و به زودی سازمان حمایت قیمت بسته بندی های 
این کاال را بر اساس قیمت مبنای 6300 تومان تنظیم 
و ابالغ خواهد کرد. وی افزود: بنابراین دولت به صرف 
اینکه آرد یارانه ای در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهد 
نمی تواند قیمت را کنترل کند، اما با توجه به اینکه نان 
یک کاالی استراتژیک است، قیمت آن بیش از سایر 

کاالهای اساسی کنترل می شود.
البته بــه گفتــه مروت پور نــان صنعتی مشــمول 
قیمت گذاری نیستند، اما قیمت ها کنترل می شود.به 
گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات نان 
صنعتی ماشینی ایران اگر دولت قیمت آرد را برای همه 
صنوف آزاد کند در بازار محصول با کیفیت تر و با قیمت 
واقعی به دست می آید و فساد و رانت ناشی از چند نرخی 
بودن آرد نیز ایجاد می شود.به گفته با توجه به شرایط 

فعلی ممکن است تولیدکنندگان قیمت را 1۵ تا ۲۵ 
درصد افزایش دهند، اما درصد دقیق افزایش قیمت 
مشخص نیست و بســته به نرخ مواد اولیه، نوع واحد 
تولیدی و هزینه سربار آن و بر اساس قیمت تمام شده، 
قیمت ها افزایش خواهــد یافت. همچنین قیمت این 

محصول در ماه های آینده هم قابل پیش بینی نیست.
مروت پور ضمن اشاره به اهمیت صنایع غذایی در ایران 
و با بیان اینکه به دلیل یارانه ای بودن آرد، صادرات نان 
های صنعتی مجــوز ندارد، تصریح کــرد: با این حال 
ظرفیت صادرات این محصول وجــود دارد و به دلیل 
مجاورت با کشورهایی مثل عراق و افغانستان می توانیم 
فعالیت های مشترک در زمینه نان های صنعتی انجام 
دهیم یا دانش فنی خــود را از صادر کنیم. همچنین 
می توانیم کارخانه تولیدی را به نزدیکترین نقطه مرزی 
برسانیم و انواعی از نان های صنعتی که برای رستورانها یا 
برای برخی بیماری ها و رژیم های غذایی تولید می شود 
احتماالً توان تولید آن در کشــورهای همسایه  وجود 
ندارد صادر کنیم. البته امروز باال بودن هزینه حمل و 
نقل باعث شده تولید کنندگان سعی کنند محل تولید 

و مصرف را به هم نزدیک کنند.
همچنین به گفته وی ماشین آالت ایرانی که برای تولید 
نان صنعتی و شیرینی و شــکالت استفاده می شود، 
کیفیت قابل قبولی دارند و حتی در برخی کشورهای 
اروپایی و روسیه هم از این ماشین آالت استفاده می شود 
و قابلیت خوبی برای صــادرات دارند که در این زمینه 
باید بخش خصوصی اقدامات الزم را انجام دهد و دولت 

بیشتر نقش برنامه ریزی دارد.

قیمت انواع مــواد غذایی در 
هفته اخیر در بــازار افزایش 
یافته و گزارش های میدانی 
حاکــی از ایــن اســت که 
 در برخــی کاالهــا افزایش 
 قیمت ها رشــد ۵0 تــا 100 درصدی را نیــز تجربه 
کرده اند. حبوبات، برنج، روغن، لبنیات و... گران شــده 
اند و در برخی مواقع در فروشــگاهها موجودی ندارند. 
حبوبات از آن دسته از کاالهای اساسی است که عالوه 
بر گرانی بی سابقه با کمبود روبرو شده و همین موضوع 
بر گرانی آن تاثیر دوچندان داشته است. برنج داخلی و 
خارجی پس از ماه رمضان افزایش قیمت داشته و این 
در حالی است که در هفته های اخیر خبرهای بسیاری 

در رابطه با افزایش قیمت لبنیات نیز مطرح است. تمام 
این اتفاقات در بازار کاالهای اساسی افتاده و حتی تغییر 
وزیر صمت نیز نتوانست مانع از گرانی ها در تمام بازارها 
شود. سرپرست وزارت صمت می بایست به عنوان مهم 
ترین اصل این وزارتخانه کنترل بازار و نظارت بر قیمت 
ها بخصوص در حوزه کاالهای اساسی را در دست بگیرد 
که گویا در شرایط فعلی این اقدامات انجام نشده و تمایلی 
نیز برای نظارت بر بازارها وجود ندارد. در حالی مسئوالن 
وزارت صمت به ویژه آقای سرپرست، این روزها سرگرم 
خودروفروشی و حواشــی آن هستند که گرانی در بازار 
کاالهای اساسی بیداد می کند و انگار این بازار در سایه 
غفلت مسئوالن این وزارتخانه به حال خود رها شده است.
بر اســاس گزارش های میدانی همان طور که رؤسای 
اتحادیه ها اعالم کردند، قیمت برخی محصوالت لبنی از 
یک هفته گذشته افزایش یافته برای مثال شیر از جمله 
شیر یک لیتری از ۵۵00 تومان به 6 هزار تومان، ماست 

از ۲۲هزار تومان به ۲3۵00 تومان افزایش یافته است. 
همچنین، قیمت نوشابه  نیز از ۴۵00 تومان به ۵۴00 
تومان افزایش یافته است. شرکتهای لبنیات در روزهای 
اخیر تحرک زیادی برای افزایش قیمت داشته است و 
نرخ محصوالتی که شامل قیمت گذاری دولت نیستند، 
افزایش  بی ضابطه ای را تجربه می کنند به طوری که 
تنها در یک قلم پنیر ۴۵0 گرمــی در فاصله ۲0 روز 6 
هزار و ۵00 تومان افزایش یافــت و از 1۵ هزار تومان به 
۲1 هزار و ۵00 تومان رسید. گفتنی است، برنج خارجی 
در بازار با قیمت 13 هزار و ۵00 تومان، 1۴ هزار و ۵00 
تومان، 1۴ هزار و 900 تومان و 1۵ هزار تومان به فروش 
می رسد. افزایش قیمت برنج خارجی بر نرخ  برنج ایرانی 
نیز تأثیرگذار بوده است و در زمان حاضر هر کیلو برنج 
ایرانی از ۲3 تا ۲8 هــزار تومان و در برخی موارد نیز 30 

هزار تومان به فروش می رسد.
البته ایــن افزایش قیمت ها تنها محــدود به این اقالم 

نشده و برخی اقالم خوراکی از جمله چیپس نیز از ۴هزار 
تومان به 8هزار تومان افزایش یافته است. فروشنده یک 
سوپرمارکت خاطرنشــان کرد: افزایش قیمت از ۵0 تا 
100 درصد شامل بیشتر اقالم شده است. عالوه بر این 
اقالم ذکرشده، نرخ حبوبات نیز افزایش یافته، به نوعی که 
قیمت عدس بسته بندی به ۲8 هزار و ۵00 تومان رسیده 
است و لپه و لوبیاچیتی نیز به ترتیب هر بسته 3۲ هزار و 
900 و 39 هزار تومان به فروش می رســد که این ارقام 
قیمت برای حبوبات ایرانی بوده و نرخ حبوبات خارجی 
هر بسته حدود  ۴ الی ۵ هزار تومان ارزان تر است. این در 
حالی است که بر اســاس مصوبه نیمه خرداد ماه ستاد 
تنظیم بازار، با توجه به کاهش میزان واردات کسری نیاز 
بازار حبوبات به  میزان 3۴ درصد در تاریخ منتهی به 10 
خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به دلیل تغییر 
نرخ ارز این  کاال مقرر گردید تشکلهای موضوعی از جمله 
اتاق بازرگانی نسبت به تامین کسری نیاز بازار اقدام کنند.

گران فروشی در بازارها در سایه غفلت مسئوالن ادامه دارد

اوج گیری دوباره  قیمت کاالهای اساسی 
افزایش قیمت های 50 تا 100 درصدی برخی كاالها                                                                                                           كسری حبوبات در بازار
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معاون امــور بنــدری و اقتصادی ســازمان بنادر و 
دریانوردی ضمن رد کردن برخی اظهارات مبنی بر 
معطلی بیش از دو میلیون تن نهــاده دامی در بنادر 
کشور گفت: سازمان بنادر در ترخیص و خروج این 
کاالها نقشی نداشته و این امر به مراجعه صاحبان کاال 
و صدور مجوزهای الزم از ارگان هایی همچون گمرک، 
وزارت صمت، سازمان استاندارد، بانک مرکزی و... بر 
می گردد.فرهاد منتصر کوهساری با بیان این مطلب 
اظهارکرد: کاالهای اساســی و دامی  در کنترل بازار 
نقش اساســی را ایفا می کنند و در حال حاضر عدم 
ترخیص به موقع این کاالها باعث بروز مشــکالتی 
برای بنادر کشــور خواهد شد. ســازمان بنادر برای 
خروج کاالهای اساسی و دامی هیچ مشکلی ندارد و از 
تسریع در خروج کاال توسط  بخش خصوصی و دولتی 

استقبال می کند.
وی افزود: تســریع در خروج کاال از بنــادر با هدف 
تنظیم بازار و کنترل قیمت تمام شده، جلوگیری از 
ماندگاری زیاد کاال، استفاده از انبارهای خارج از بنادر 
به عنوان مراکز نگهداری و توزیع کاال به جای استفاده 
از انبارهای بنادر با هدف گذر کاال نه مرکز نگهداری 
و توزیع کاال  را از جمله دالیلــی عنوان کرد که می 
تواند ســرعت تخلیه و بارگیریکاال از  بنادر کشور را 

دوچندان کند.
معاون امــور بنــدری و اقتصادی ســازمان بنادر و 

دریانوردی از تجار و صاحبان کاالهای اساسی خواست 
تا تســریع در خروج کاالها از بنادر را در اولویت قرار 
دهند و گفت: در حال حاضر حدود ۴/۲ میلیون تن 
موجودی کاالهای اساسی در انبارها و سیلوی غالت 
بنادر کشور وجود دارد که فضای زیادی را اشغال نموده 
و بازدهی محوطه های بندری را به شدت کاهش داده 
اســت که در صورت ترخیص و خروج ضمن جبران 
کمبود کاال، به بنادر برای  پذیرش شناورهای بیشتر و 

بهبود کیفیت خدمات بندری کمک می کند.
منتصر کوهساری در پاسخ به سوال دیگری مبنی  بر 
اینکه آیا تعرفه های تصاعدی انبارداری کاال در بنادر 
که سال گذشته به همین تصویب شد کمکی به تخلیه 
بیشتر و سریعتر کاال نکرده است؟ تصریح کرد در سال 
جاری تعرفه های تصاعدی با دســتور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت حذف شد که یکی از مشکالت هم 
همین است و چرا بنادر به جای محل گذر کاال به محل 
انبار، نگهداری و توزیع کاال تبدیل شده و این اشتباه 
است. چرا  که در شرایط کنونی و با حذف تعرفه های 
تصاعدی نتنها هزینه انبارداریدر بنادر برای صاحبان 
کاال بسیار کمتر از هر انبار دیگری است بلکه دیگر 
هزینه های جانبی مانند نگهداری، تخلیه، بارگیری، 
ایمنی و... به صورت رایگان انجام می شود همچنین  
تعرفه های کنونی با توجه به نرخ ارز برای انبارداران 

بنادر اقتصادی نیست. 

کرونا  و بحرانی که به دنبال 
آن بر اقتصاد ایران ایجاد کرد 
موجب شد تا امروز شرایطی 
در کشور حاکم شود که نظیر 
آن کمتر دیده شده و سابقه 
نداشته است. مشکالت بسیاری برای کسب و کارها و 
مشاغل ایجاد و موجب تعطیلی و ورشکستگی بسیاری 
از آنها شد. در این بحران ثابت شد که باید الگوی کسب و 
کارها تغییر پیدا کند و نشان داد جدای از موضوع بحران 
کرونا تغییر سلیقه و ذائقه در کسب و کارها الزامی است. 
کسب و کارهای اینترنتی به دلیل تعطیلی فروشگاهها 
و بازارهای فیزیکی بیشتر به چشم آمدند و بسیاری از 
مشاغل با تغییر در الگوی فروش خود از سامانه های 
آنالین استفاده کردند. بحران کرونا نشان داد که کسب 
و کارها بایستی تالش کنند از شرایط حاکم بتوانند با 
چالش های کمتر عبور کنند و تاب آورتر شوند. الزمه 
این تاب آوری حرکت به سمت اســتفاده از سامانه 
های آنالین و کسب و کارهای اینترنتی و به دنبال آن 
وجود حمایت های الزم از جنس قانون برای این مدل 

مشاغل است. 

فناوری اطالعات این ظرفیــت را دارد که با کاهش 
تماس فیزیکی از طریق ظرفیت های دورکاری، آموزش 
الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و خرید الکترونیکی 
با شیوع ویروس کرونا مقابله کند. دیگر ظرفیت فناوری 
اطالعات کمک به ترویج اطالعات درســت و مبارزه 
با اطالعات جعلی است. اما استفاده از این ظرفیت ها 
نیازمند سیاستگذاری از جنس رفع موانع و تسهیل 

سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها است.
رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در وزارت 

اقتصاد در رابطه با وضعیت کسب و کارهای اینترنتی 
در دوران قرنطینه کرونا اظهار داشت: در سبد کسب و 
کارهای اینترنتی تمام گروه ها سود و رشد نداشتند 
در عین حال که کسب و کارهای حوزه کاالهای زود 
فروش رشد بیشتری داشتند، کسب و کارهایی مانند 
ســایت های فروش اینترنتی خدمات سفر بیشترین 
آسیب را دیدند. همچنین تاکسی های اینترنتی هم در 
دوره ای افت قابل توجهی داشتند. وی افزود: اما در کنار 
این کسب و کارها، فروشگاه های اینترنتی سود و رشد 

قابل توجهی داشتند. رییس مرکز ملی بهبود محیط 
کسب و کار با تاکید بر اینکه سبک کسب و کارها در 
دوران کرونا و پس از کرونا تغییر خواهد کرد، گفت: از 
آنجایی که سبک زندگی مردم تغییر کرده است، کسب 
و کارها هم راهی جز تغییر و تطابق با محیط جدید را 
ندارند. بنابراین هر چند برای تغییر سبک کسب و کار 
نیازی به قوانین خاصی نیست اما کسب و کارها پس 
از تغییر در شرایط کرونا باید از حمایت از جنس قانون 

برخوردار شوند. 
فیروزی با اشاره به پیشرفت دولت الکترونیک در دوران 
کرونا اظهار داشــت: معتقدم هر چند شیوع ویروس 
کرونا به کسب و کارها آســیب وارد کرده اما موجب 
بهبود محیط کسب و کار هم شده که این ها دو مقوله 
جدا از هم هســتند. برای مثال پیش از کرونا گاردی 
در برابر تمدید خودکار دفترچه های تامین اجتماعی 
وجود داشــت یا اینکه مقاومتی در برابــر از اقدامات 
اینترنتی و برخط وجود داشت اما تغییر سبک زندگی 
در شرایط کرونا باعث روان تر شدن برخی از کارها شد 
که در نهایت به بهبود محیط کسب و کار انجامید. وی 
افزود: در این شرایط پیشرفت اجرای اقدامات دولت 
اکترونیک بسیار زیاد است و می توان به صراحت گفت 
در همین دوران شیوع ویروس کرونا دولت الکترونیک 

به اندازه سه سال گذشته پیشرفت داشت.   

كسب و كارهای اینترنتی نیازمند حمایت هایی از جنس قانون هستند

تاب آوری آنالین ها در شرایط بحران
شکست مقاومت سنتی ها برای حضور در فضای مجازی

ترغیب سرمایه گذاران سنتی برای برای سرمایه گذاری در حوزه های دیجیتالی
مهدی غیبی، کارشناس اقتصاد دیجیتال

شیوع کرونا در آخرین روزهای سال، وضعیت کسب و کارها را پیچیده تر کرد و موجب شد الگوی فعالیتی کسب و کارها تغییر کند. مقاومت هایی که در برابر تشکیل کسب و کارهای آنالین وجود داشت تا حدود بسیار زیادی شکسته 
شد و مشاغل سنتی برای حفظ و بقای موقعیت خود تالش کردند در فضای مجازی فعالیت کنند. موفقیت بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی را در این شرایط شاهد بوده ایم. درست است که تعداد بسیار زیادی از مشاغل آنالین نیز 
دچار خسارت شدند اما بهره برداری از فضای آنالین به نفع تعداد فراوانی از مشاغل شد. استارت آپ ها یا کسب وکارهای نوپا نوعی فعالیت  اقتصادی بر بستر اینترنت هستند که عالوه بر افزایش بهره وری در فضای اقتصادی می توانند 
سبب ایجاد برخی مشاغل جدید شوند. بنابراین باید از فرصت ایجاد شده استفاده و با حمایت از این مشاغل اقتصاد دیجیتال را راه اندازی کرد. توانایی سامانه های آنالین در شرایط مختلف باالتر از کسب و کارهای فیزیکی و حضور در 
بازارها است. در حالی که نمی دانیم بیماری تا چه زمانی همراه ما است باید به این بخش توجه بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم الگوی بازار را تغییر دهیم.  در حال خحاضر سرمایه باید به سمت کسب و کارهای آنالین روانه شود. بخش 
سنتی سرمایه گذاران در کشور به تدریج و با دیدن موفقیت های آنالین ها در ایجاد استارت آپ ها و کسب و کارها و رونق آن ها برای سرمایه گذاری در حوزه های دیجیتالی ترغیب خواهند شد. قوانین هم باید به کمک این مشاغل 
بیایند. باید اصولی وجود داشته باشد تا کسب و کارهای آنالین را حمایت کند و این اصول باید از جنس قانون باشند. امروز به دلیل نبود قوانین جامع در این حوزه مشکالت زیادی متوجه کسب و کارهای آنالین است که قدرت مانور 
را از آنها می گیرد. در دوره پساکرونا با تغییر نگرش ها و سبک زندگی مشتریان مواجه خواهیم شد که امروز نیز نشانه هایآن را مشاهده کرده ایم. باید زیرساخت ها برای پذیرش حجم باالیی از کسب و کارهای اینترنتی آماده باشد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رستوران ها ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی هستند

نان صنعتی گران می شود

ماجرای پرداخت ناقص بیمه بیکاری بعد از تعطیالت كرونایی

پاسکاری فرمول بیمه بیکاری بین دستگاه ها

ترخیص كاال ربطی به ما ندارد

وجود ۴.۲ میلیون تن کاالی اساسی در بنادر 
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فربه تر از اقتصاد ايران 
   رحمان سعادت، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

 ایــن روزهــا آنچــه از 
اقتصاد ایــران می بینیم 
و می شــنویم، بــا آنچه 
در واقعیت ایــران وجود 
دارد، بســیار متفــاوت 
اســت. به عبارت دیگر، 
ماهیت حقیقــی اقتصاد 
ایران با وضعیت ظاهری 
اختالف اساســی دارد. تا زمانی که بــه حقایق و میــزان واقعی اقتصاد 
ایران پی نبریــم، هرگونه برنامه ریــزی و هر نوع سیاســت اقتصادی راه 
به جایی نخواهد برد. برای رســیدن به مقصود، بایســتی به چند ســوال 
پاســخ داد. ســوال اول اینســت که خود واقعی اقتصاد ایران چیست؟ و 
چه عواملی باعث شــده تفاوت فاحشــی بین ظاهر و باطن اقتصاد ایران 
 ایجاد شــود؟ به نظر می رســد ظاهر اقتصاد ایران به مراتــب فربه تر از 

واقعیت آن است.
 دلیــل ایــن همــه بزرگــی کاذب اقتصــاد ایــران چیســت و ایــن 
فربهی چــه آثار ســویی بــر جامعــه و اقتصــاد ایــران می گــذارد و 
 چگونه ایــران می توانــد ســایز واقعــی، موثر و مفیــد خــود را پیدا 

کند؟
 واقعیت اقتصاد ایران چیست؟ پاسخ به این سوال آسان نیست، ولی می توان 
به چند روش شــمای کلی از اندازه واقعی اقتصاد ایران را نشان داد. اولین 
شیوه این است که درآمد نفتی را از تولید ناخالص ملی کم کنیم تا میزان 

واقعی بدست آید. 
در ادامه با کم کردن درآمد نفتی از بخش هــای مختلف اقتصادی ایران، 
مصرف متناسب، سرمایه گذاری موثر، اندازه دولت مطلوب، سیستم بانکی 

مفید را می توان بدست آورد.
 اما اگر بخواهیــم از واقعیت اقتصاد ایران واضح تر رونمایی کنیم، شــیوه 
دوم می تواند راهگشــا باشــد. می توان گفت اقتصاد ایران چیزی شبیه 
به اقتصاد افغانســتان فعلی اســت. به عبارت دیگر اقتصاد ایران، اقتصاد 
افغانستان باد شده است. اگر به صد یا صد پنجاه سال قبل برگردیم، تقریبا 
این دو کشــور از نظر بافت جغرافیایی، جمعیتی و فرهنگی تقریبا شبیه 
 بهم بودند )قبال افعانســتان جز خاک ایران بود( و اقتصاد این دو کشــور

 بهم نزدیک بوده است.
 اما در طول این مدت، فاصله قابل توجهی ایجاد شده است. به نظر می رسد 
این فاصله به دلیل برنامه،ریزی دقیق، رشد ناشی از تولید و بهره وری نبوده، 
بلکه این تفاوت توسعه فعلی بین این دو کشور به دلیل درآمد نفتی سرشار 
ایران در قرن گذشته بوده است. البته جنگ های داخلی افغانستان در پس 

رفت این کشور بی تاثیر نبوده است. 
اگر آمار مهاجرین افغانی به ایران  بررسی کنیم، این نتیجه حاصل می شود 
که از اوایل دهه پنجاه به ایران سیل مهاجرت شروع شده و این امر به سبب 

افزایش درآمد نفتی ایران بوده است. 
تاسیس سازمان  نفتی اوپک و شوک اول نفتی موجب افزایش شدید قیمت 
نفت در دنیا در دهه پنجاه شمسی بوده اســت. با ضریب اطمینان نسبتا 
باال می توان گفت در صورت نبود درآمد نفتــی تفاوت زیادی بین ایران و 

افغانستان ایجاد نمی شد.
 بنابراین اگر اقتصاد افغانســتان را خود واقعی اقتصاد ایران در نظر بگیرم، 
متوجه می شویم که فربهی نامناسب و غیر واقعی در اقتصاد ایران پیدا شده 
که عمال تبدیل به معضل و مشکل شده اســت. در حاضر نرخ تورم ایران 
بیشتر از افغانستان اســت و نرخ بهره وری ایران پایین تر از این کشور هم 

سایه و این یعنی معضل.
 ریشــه های این معضل حاد یعنی این فربه بودن را مــی توان در عوامل 
متعدد جستجو کرد. یکی از دالیل عمده فربهی اقتصاد ایران آمار و ارقام 
است. در طول نیم قرن گذشــته تقریبا با هر مدیری در هر دولتی گفتگو 
کنید ضمن تعریف و توصیــف از عملکرد خود، آمارهــای ارائه می دهد 
 که فقط در جهان ســوم و یا منحصراَ در ایران دیده می شــود. این پدیده

 بسیار فراگیر است. 
یکی از نماینــدگان تهران مجلــس در بیان عملکرد خــود عنوان کرده 
هزار روز در مجلس حضور داشــته اســت. مدیری عنوان می کند ۲۳۵۸ 
ساعت در دانشگاه تدریس کرده اســت، اگر آمار را به دقیقه بیان می کرد 
به شدت عملکرد وی رشــد می کرد. مدیر دیگری میزان احداث جاده را 
به متر در کارنامه خود ذکر مــی کند. این نوع آمار  گرایی و آمار ســازی 
به نوعی فربهی کاذب اقتصاد ایران شــده اســت. اوج این ســندرم آمار 
پرستی، در بازار ســرمایه خود نمایی می کند. امروز شــاهد هستیم در 
شرایط رکود و تحریم، شاخص بورس کشــور ما رکورد های جهانی را در 
 نوردیده و شاخص میلیونی را ثبت کرده است، که هیچ تناسبی با واقعیت 

رکودی اقتصاد ایران ندارد. 
 عامل مهم دیگر در این ارتباط وجود درآمد نفتی اســت که این فربهی را 
دامن زده است. هم در حوزه مصرف خرد و کالن و هم در حوزه گسترش 
ادارات و ارگان ها و در کنار بزرگ شدن دولت و بخش خصوصی رانتی نیز 
حجیم شده است. وجود درآمدهای نفتی زیاد، خواست شدید مدیران به 
ایجاد بنگاه های متعدد جهت خود نمایی فردی ، محلی و حتی ملی را امکان 
پذیر کرده است. مثال تعداد دانشگاه های ایران هشتاد میلیونی از چین یک 
میلیارد و سیصد میلیونی بیشتر است. تعداد بانک و موسسات مالی ایران با 
نصف کشورهای اتحادیه اروپا برابری می کند. در حال حاضر چندین برابر 

نیاز واقعی اداره و سازمان وجود دارد.
عامل مزمن دیگر، افزایش حجم شــدید داللی اســت، که به شدت این 
فربهی را مضاعف و ایجاد کرده است. به ویژه این روزها به دلیل سودآوری 
زیاد داللــی و کاهش ارزش پول ایران ملی شــدیدتر نیز شــده اســت. 
سود هنگفت و ســهل وصول داللی باعث شــده امروز جمعیتی زیادی از 
ایرانیان به فکر داللی باشــند. داللی خودرو، مسکن، ســکه، ارز و غیره، 
 نقل محافل و مجالس این روزهاست. در سال جهش تولید، جهش داللی

 خودنمایی می کند.
به هر حال نتیجه این همه موارد فوق الذکر منجر به پدیده ای عجیب شده 
است. در واقع آنچه از اقتصاد ایران دیده می شود یک موجود فربه نافرم است 

که شایسته ایران عزیز نیست.
 وقت آن رسیده که به واقعیت اقتصاد ایران برگردیم. همانطور بارها عنوان 
شده و در نام گذاری سال های اخیر بوسیله مقام معظم رهبری نیز بر آن 
تاکید شده است. راه رسیدن به رشد حقیقی اقتصاد ایران، تولید است. به 
نظر می رسد فرمول اقتصاد  ورزی صحیح در اقتصاد ایران را پیدا کردیم، 
اما آنچه مورد نیاز امروز است عمل واقعی به تولید است. در سال ۱۳۹۹ که 
سال جهش تولید است، بیم آن می رود که سازمان های مختلف به کمک 
آمارسازان، آمار کاذب ارائه دهند و ســال را از مفهوم واقعی خود منحرف 
 کنند. امید است که تالش همه اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت تحقق 

واقعی جهش تولید باشد.

يادداشت 

ســه ماه از دســتور وزیر راه و 
شهرســازی مبنی بر استرداد 
وجه بلیت های خریداری شده 
از ایرالیــن ها می گــذرد ولی 
این در حالی اســت که هنوز 
۱00 میلیارد تومــان از پول مردم در دســت ایرالین ها و 
به خصوص ایرالین های خارجی اســت. بــه گفته رئیس 
انجمن دفاتر خدمات مســافرتی و گردشــگری، ترکیش 
ایر، امارات، لوفت هانزا، اوکرایــن ایر، ماهان و ایران ایر جزو 
اصلی ترین ایرالین های بدهکار به مردم هســتند. به گفته 
عضو هیئت مدیره فدراســیون حمل و نقل و لجســتیک 
ایران، همچنان بیش از ۱00 میلیــارد تومان از این پول ها 
در دست ایرالین هاست. وی خاطرنشان کرد: بخش عمده 

این پول در اختیار ایرالین های خارجی است؛ ایرالین های 
داخلی و هتل ها هم جزو بدهکاران به مشتریان آژانس های 

گردشگری هستند.

جوابیه سازمان هواپیمایی کشوری 
رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: 
»صحبت های حرمت اهلل رفیعی درباره اینکه پول مردم پیش 
کی هست و مبلغ آن مستند نیست. در تاریخ ۱0 اردیبهشت، 
سازمان هواپیمایی کشوری نامه ای برای ایشان ارسال کرد 
که مبلغ و اینکه چه ایرالین هایی بدهکار مردم هســتند 
را اعالم کنید. نامه دادیم به قیــد فوریت که به ما بگویید و 
مستندات را ارائه کنید. مضافا به اینکه ایشان حرف سیاه تری 
گفتند که به طور خاص ایرالین های داخلی و خارجی را پول 
مردم را مسترد نکردند.« وی ادامه داد: »این موضوع در حال 
پیگیری است و خواسته سازمان از آقای رفیعی این است که 
سازمان را پاسخ نداده اند.«می کنند را از کجا آورده اند زیرا ایشان نامه ۱0 اردیبهشت جواب را به صورت مستند اعالم کند که این پولی که اعالم 

تركيش اير، امارات، لوفت هانزا، اوكراين اير، ماهان  و ايران اير اصلی ترين ايرالين های  بدهكار  به مردم  هستند

100 میلیارد  پول  مردم  در دست ایرالین ها
كاسبی ايرالين ها با پول مردم                                       پول بی زبان مردم در دست ايرالين ها 

      سخنگوی سازمان هواپيمايی كشوری: 100 ميليارد اعالمی صحت ندارد 

تاخیر در استرداد پول مردم به دلیل کمبود نقدینگی
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ایران

ایرالین های خارجی ممکن است پول های مسافران را برنگردانده باشند؛ ولی ایرالین های داخلی به جز »ایران ایر« و »ماهان« که مقدار کمی از بدهی شان به مردم باقی مانده است، بقیه را برگردانده اند. سازمان هواپیمایی کشوری بدهی ایرالین های 
خارجی را پیگیری می کند و با تدبیری که می تواند اتخاذ کند، آنها را وادار کند که پول بلیت مسافران را مسترد کنند؛ ولی از بین ۱7 ایرالین داخلی ۱۵ ایرالین بدهی به مسافران ندارند. دو ایرالین نیز بدهی مختصری دارند که آنها نیز به تدریج در حال تسویه 
هستند. عمدتا این مبالغ در پروازهای خارجی ممکن است باقی مانده باشند که مسافران می توانند از اعتبار این بلیت ها استفاده کنند و در آینده که امکان سفرها برقرار شد بتوانند از فرصت مسافرت با همان بلیتی که خریداری کرده اند استفاده کنند. به 
هر حال تالش می شود که دو شرکت ایرانی باقی مانده نیز بدهی شان را به مردم پرداخت کنند. در حال حاضر ایرالین ها با مشکل کمبود نقدینگی روبه رو هستند و به همین دلیل پرداخت پول مسافران با مشکل مواجه شده است. ضمن اینکه شرکت های 
هواپیمایی معموال بلیت هایشان را از طریق دفاتر خدمات مسافری می فروشند. همیشه پولی از شرکت های هواپیمایی نزد دفاتر خدمات مسافرتی هست. در حال حاضر خیلی از شرکت های هواپیمایی از دفاتر مسافرتی مطالبات عمده ای دارند که بعضا با 
هماهنگی صورت گرفته از محل آن مطالبات می توانند نسبت به استرداد وجه بلیت مسافران اقدام و آن را پرداخت کنند. این بستگی به هماهنگی بین شرکت هواپیمایی و آن دفتر خدمات مسافرتی دارد. بحران جهانی در ارتباط با صنعت حمل و نقل هوایی 
و گردشگری پیش آمده است. مسافران سرمایه های هر شرکت هستند. هر شرکت هواپیمایی تبلیغ و هزینه می کند که وفاداری مسافر را به خود بیشتر کند. مطمئن باشید شرکت هواپیمایی اگر در شرایط اضطرار قرار نداشت، کاری نمی کرد که مسافر 
احساس نارضایتی کند. در حال حاضر به خاطر شرایطی که کرونا در دنیا به وجود آورده و در کشور ما نیز متاسفانه صنعت هواپیمایی و گردشگری از این موضوع متاثر شده، این مشکل پیش آمده است. به هر حال نهایت تالش ایرالین های خارجی نیز این 
است که مسافران خود را راضی نگه دارند منتها به دلیل این بحران عمدتا دچار کمبود نقدینگی و ناچار شدند بخشی از نیروهایشان را اخراج یا تعدیل کنند. به هر حال این بحرانی است که تاثیر بسیار زیادی به لحاظ اقتصادی روی شرکت های هواپیمایی 

گذاشته و امیدواریم مسافران نیز شرایط جدید را درک کنند و این شرکت ها در شرایط مساعدی در اسرع وقت پول مردم را استرداد کنند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com
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  عباس علوی راد، اقتصاددان
بانک مرکزی روز ۱7 خرداد در اطالعیه ای، ضمن 
تحلیل روند رشــد و حجم نقدینگی طی سالیان 
مختلف، توضیحاتی را در این باره ارائه کرد. بانک 
مرکزی در این اطالعیه تالش کرده با مقایســه 
متوســط رشــد نقدینگی در دهه های ۱۳۴0 تا 
۱۳۹0 نشــان دهد متوسط رشــد نقدینگی در 
دهه ۱۳۹0 نسبت به دهه های قبل تفاوت زیادی 
نداشــته و حتی گاهی پایین تر اســت. عالوه بر 
این تالش شده با مقایسه نرخ رشد ۳۱ درصدی 
نقدینگی در ســال ۱۳۹۸ با برخی سال ها مانند 

سال ۱۳۵۳ و ۱۳۸۵ آن  را رویدادی عادی معرفی 
کند.اینکه رشد نقدینگی یک  مشکل ساختاری 
و طی نیم قرن اخیر همــواره گریبان گیر اقتصاد 
ایران بوده حرف درســتی اســت؛ اما به نظر می 
رسد بانک مرکزی در این اطالعیه با رندی هرچه 
تمام در این مقایسه از دو موضوع صرف نظر کرده 
است.  اول موضوع تناسب رشد نقدینگی با رشد 
اقتصادی کشور است. دهه ۱۳۹0 به لحاظ تعداد 
سال های دارای رشــد اقتصادی منفی و متوسط 
ارقام رشــد یکی از تاریک ترین دهــه های نیم 
قرن اخیر در اقتصاد ایران بوده است. بنابراین در 

مقایسه متوسط رشد نقدینگی ۲۶ درصدی دهه 
۱۳۹0 )تا ســال ۱۳۹۸( با دهه هــای قبل، الزم 
است مسئله میزان متناسب بودن رشد نقدینگی 
با رشد اقتصادی را هم لحاظ کرد. به عنوان مثال 
رشد ۳۱ درصدی نقدینگی سال ۱۳۹۸ در حالی 
اتفاق افتاده که رشــد اقتصادی کشور طبق داده 
های مرکز آمار ایران در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ بیش 
از 7 درصد منفی بوده است. موضوع دوم که بانک 
مرکزی از آن با رندی صــرف نظر کرده مربوط به 
نقش پُررنگ و  مخرب سیســتم بانکی در خلق 
نقدینگی و رشــد آن در دهه ۱۳۹0 است. در این 

دهه بدهی سرســام آور بانک ها به بانک مرکزی 
موجب افزایش پایه پولی و متعاقباً رشد نقدینگی 
شده اســت. این موضوع در شکاف قابل مالحظه 
درآمد- هزینه و ناترازی بانکی در ســال های ۹7 
و ۹۸ به روشنی دیده می شــود. دولت یازدهم و 
دوازدهم همواره اصالح نظام بانکــی را در صدر 
برنامه های اقتصادی خود معرفی کرده است، اما 
در حالی که سال پایانی عمر خود را سپری می کند 
هرگز به آن عمل نکرده و توجیه بانک مرکزی برای 
سرپوش نهادن بر ضعف شدید عملکرد دولت در 

این زمینه سازنده نخواهد بود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای 
اینترنتی گفت: »ما باید یک فرض را در نظر بگیریم 
و آن، این است که خیلی ها اعتقاد دارند که دوباره 
دنیا به شرایط قبل از کرونا برنخواهد گشت. الزم 
اســت ابتدا این موضوع را با هم تفســیر کنیم و 

ببینیم که این موضوع را می پذیریم یا نه.«
حمیدرضا اعتدال مهر در پاسخ به سوال »کسب 
و کار« که چطــور کرونا آمــوزش را آنالین کرد، 
گفت: »خیلی از معلمان ما تجربه آموزش آنالین 
را نداشتند. همچنین بسیاری از خانواده های ما 
امکانات حداقلی را برای اینکه بچه هایشان بتوانند 
از این فضا استفاده کنند در منزل نداشتند و می 
شود گفت قبل از کرونا آموزش آنالین جزو اولویت 

های آنها نبود.«
او ادامه داد: »بسیاری از هزینه ها برای رفت و آمد 
وجود دارد. لزوما این هزینه ها مادی نیست. می 
تواند هزینه های غیرمادی باشد. خیلی از خانواده 
ها هیچ گاه تجربه نکرده بودند که آیا می شــود 
این هزینه ها را نپرداخــت و به جای آن، این پول 
را روی زیرســاخت ها هزینه کرد. به وجود آمدن 
این تجربه باعث می شود که کسی که این فضا را 

تجربه می کند بعد از آن هیچ گاه حاضر نیست به 
حالت قبل برگردد.«

اعتدال مهــر در ادامه به ذکر مثالــی پرداخت و 
گفت: »مثل خانــواده ای که پیــش از این برای 
گرمایش از نفت استفاده می کرده و در حال حاضر 
به هر دلیلی دارد از گاز استفاده می کند. فقط در 
شرایط اجبار اســت که این فرد به حالت گذشته 
برمی گردد. مــا اگر این فــرض را بپذیریم، حل 
کردن مساله و صحبت کردن در این باره ساده می 
شود. به این مفهوم که خیلی از خانواده ها به دلیل 
اجباری که پیش آمد، استفاده از فضای آنالین را 
تجربه کردند. حاال بعد از اینکه این اجبار برداشته 
شــود به دلیل امکاناتی که به وجود آمده قطعا از 
آنها اســتفاده می کنیم. شرکت های کامپیوتری 
و کسانی که در حوزه ســخت افزار و زیرساخت 
کار می کنند و کسانی که بر بستر آنالین فعال اند 
فرصت دارند از آشنایی اجباری مردم با این فضا 
استفاده کنند که قطعا مردم به صورت معمول به 
این ســمت نمی رفتند ولی به اجبار رفتند. حال 
تقاضا زیاد می شــود. بنابراین کیفیت الزم است. 
شــرایط به وجود آمده بزرگ ترین فرصت برای 

کسب و کارهای اینترنتی است که با وجود آوردن 
کیفیت، امکان و پیشنهاداتی که برای کشور بومی 
شده باشد، به توســعه خود بپردازند. در خیلی از 
موارد بحث بومی سازی هم وجود خواهد داشت. 
تجربه نشان داد ما نتوانستیم از تمام امکاناتی که 
در آن طرف دنیا استفاده می شد استفاده کنیم. 
یکی از بزرگ ترین مسائل آن طبق معمول بحث 
پرداخت، مالی و اختالف سطح طبقاتی است که 
به هر حال یک نرم افزاری که قیمت آن ۵ هزار دالر 
است حتی برای مدرســه هم به لحاظ اقتصادی 
مقرون به صرفه نیست. بنابراین نیاز مشخصی به 
وجود می آید که شرکت های ایرانی در حوزه نرم 
افزار کمک کنند و بتوانند ابزارهای جدیدی را به 
وجود بیاورند برای داخل کشور و با کیفیت بیشتر. 
بعد از اینکه افراد جدیدی مجبورند از این خدمت 
اســتفاده کنند و با آن آشنا می شــوند، تقاضا به 
وجود می آید. بعد از به وجود آمدن تقاضا کسب و 
کارهای اینترنتی قبلی خود را توسعه می دهند و 
پلتفرم های جدیدی نیز به میدان می آیند. هرچند 
در بحران کرونا در زنجیره عرضه و تقاضا مشکالت 
زیادی به وجود آمد. خیلی از شرکت ها به خاطر 

حجم باالی سفارش ها از پاسخ دهی معذور بودند. 
در تمام دنیا این اتفاق افتاد و نشان می داد در این 
حوزه ما خیلی هم عقب نیســتیم. اگر بی نظمی 
ها به وجود آمد دلیل آن خیل عظیم افرادی بود 
که می خواستند از این ســرویس استفاده کنند. 
از اینجا به بعد موضوع، موضوع فنی نیســت. ولی 
آن چیزی که در کشور جایش خالی است و باید 
راجع به آن صحبت شــود مباحث پشــتیبانی، 
زنجیره تامین و تحویل است. مثال شرکت پست 
به دلیل اینکه بافت ســنتی و تنبل دارد به اندازه 
کافی رشد نکرده و کیفیت الزم را ندارد. از طرفی 
وجود آن باعث می شود که شرکت های خصوصی 
به راحتی نتوانند در این حــوزه خدمت بدهند و 
ابتکار عمل را به دســت بگیرند. بسیاری از ضعف 
های ما در حوزه کارهایی است که به دست دولت 
می توانست حل شود یا آنها باید ورود می کردند یا 
برای حل آن کاری می کردند. بخش خصوصی به 
اندازه کافی در این حوزه انعطاف پذیر است، قابلیت 
دارد و با در نظر گرفتن مشکالتی که به وجود آمد 
 باز هم می شود گفت نمره قابل قبولی در آزمون 

کرونا می تواند بگیرد.  

مدیران چند شــرکت اســتارتاپی از جمله کافه بازار 
و پوشــه، طــی روزهــای اخیــر در توئیت هایــی 
گالیه کردند که ســازمان تامیــن اجتماعی رابطه  
آن ها بــا توســعه دهنده ها و برنامه نویس هایی را که 
محصوالتشــان را روی پلتفرم آن ها عرضه می کنند، 
شکلی از قرارداد پیمان محسوب کرده و این شرکت ها 
بابت پرداخت نکردن حق بیمه جریمه شــده اند. این 
توئیت امین امیرشــریفی، مدیرعامــل کافه بازار را 
بخوانید: »در رسیدگی بیمه کافه بازار، توسعه دهنده ها 
رو پیمانکار کافه بازار دونســتن! گفتن باید حق بیمه 
رو کســر می کردید و ما رو جریمه کردن. تا اینجا هم 
اعتراضــات و نامه های ما به نتیجه ای نرســیده. اگه 
چنین چیزی عملی بشه، تولید و توسعه محتوا ضربه 

جدی خواهد خورد.« یا علی رجول، مدیرعامل پوشه 
هم در توئیتی نوشــته:  »دوســتان تامین  اجتماعی 
بعد از حسابرســی دفاتر ۹۶ و ۹7 تصمیم گرفتن که 
۵۵0میلیون تومان به ناحق از ما حق بیمه اخذ کنند. 
دوبار می تونیم بریم هیات و در آخر هم دیوان عدالت 
اداری.« دو: اصل ایــن بحث ها درحقیقت به ماده ۳۸ 
قانون تامین اجتماعی برمی گردد که نحوه پرداخت 
و محاســبه حق بیمه در قراردادهــای پیمانکاری را 
مشخص می کند. طبق این قانون هر پیمانکاری موظف 
به پرداخت حق بیمه کارکنان خود اســت و تا زمان 
دریافت مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی کارفرما 
موظف اســت پنج درصد مبلغ قــرارداد را به عنوان 
تضمین نزد خود نگــه دارد و اگر چنین اقدامی انجام 

ندهد هم جریمه خواهد شد.مشکل االن اینجاست که 
این تبصره مســدود کردن پنج درصد در سال ۱۳7۲ 
به قانون ماده ۳۸ تامین اجتماعی الحاق شده. یعنی 
زمانی که اصال بحث اینترنت و فعالیت روی بسترهایی 
مثل مارکت های نرم افــزاری مطرح نبود. بنابراین در 
درجه اول این ابهام وجــود دارد که آیا می توان رابطه 
توســعه دهنده و برنامه نویس ها را با پلتفرم ها، نوعی 
از قــرارداد پیمانکاری تلقی کــرد؟ به طور مثال یک 
شرکت استارتاپی یک اپلیکیشن طراحی کرده و روی 
فروشــگاه های نرم افزار اندرویدی فروخته و کاربرها 
دانلود کردند.آیا صاحب آن فروشگاه نرم افزار موبایلی 
وظیفه داشــته پنج درصد از مبلغ فروش آن شرکت 
اســتارتاپی را پیش خودش نگــه دارد؟ به طور مثال 

در مورد کافه بازار کــه االن میزبان ۴۴میلیون نصب 
فعال نرم افزار و بازی است و خیلی از این برنامه هایش 
پرداخت های درون برنامه ای هم دارند، آیا اساسا از نظر 
فنی امکان محاسبه و مسدودکردن پنج درصد گردش 
مالی این شرکت ها وجود دارد؟این چندروز که بحث 
در شبکه های اجتماعی مطرح شده، این تلقی به وجود 
آمده که حسابرس های سازمان تامین اجتماعی هم 
خودشــان می دانند مواردی که مثال زدیم، قرارداد 
پیمانکاری محسوب نمی شود اما سعی دارند با استفاده 
از روزنه ها تیــری در تاریکی پرتاب کنند، شــاید به 
درآمدزایی برسد. درواقع اما شفاف سازی نکردن در 
این زمینه، بدتر فضا را به ضرر سازمان تامین اجتماعی 

کرده است.

ِرندی بانک مرکزی در تحلیل نقدینگی
سرمقاله
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