
قیمت طال در معامالت روز پنجشنبه بازار جهانی تحت تاثیر باال 
ماندن ارزش دالر کاهش پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت 
روز جاری بازار سنگاپور با ۰.۴ درصد کاهش به ۱۵۸۴ دالر و ۵۰ 
سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز چهارشنبه ۱.۲ درصد 

صعود کرده بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۴ درصد افزایش، 

به ۱۵۹۷ دالر و ۲۰ سنت رسید.

اوتار ساندو، مدیر کاال در شرکت فیلیپ فیوچرز اظهار کرد: طال 
با شاخص دالر همبستگی معکوس پیدا کرده است اما در کل، 
طال در فاز تحکیم قیمت قــرار دارد و حرکت قیمت محدودی 
پیدا کرده اســت. بازار طال در کوتاه مدت تحت تاثیر بازارهای 
دیگر قرار دارد اما عوامل بنیادین این فلز ارزشمند مثبت بوده و 

از رشد قیمت طال پشتیبانی می کنند.
دالر با هجوم سرمایه گذاران برای خرید این ارز به عنوان دارایی 
امن،   رشد شب گذشته خود را حفظ کرد. اختالالت گسترده 

ای که در نتیجه شیوع ویروس کرونا در تجارت جهانی به وجود 
آمده، عامل وحشت سرمایه گذاران بوده است.

طال در شرایط ابهامات اقتصادی یا سیاسی به سرمایه گذاری 
جذابی تبدیل می شود و به شدت به نرخهای بهره حساس است 
زیرا نرخهای پایینتر، هزینه نگهداری این فلز که سوددهی ندارد 

را کاهش می دهد.
کارخانه های سراســر جهان در ماه میالدی گذشته از فعالیت 
بازماندند و کندی رشد فعالیت در آلمان و ژاپن بهبود فعالیت 

کارخانه ای چین را تحت الشــعاع قرار دارد. بر اساس گزارش 
رویترز، اریک رزنبرگ، رییس بانک فدرال بوستون اظهار کرد 
فاصله گذاری اجتماعی برای مهار شــیوع کرونا به معنای آن 

است که نرخ بیکاری افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.
بازارهای سهام آسیا پس از هشدار در خصوص وخامت شیوع 
ویروس کرونا در آمریکا و آماده شــدن ســرمایه گذاران برای 
دریافت اخبار منفی از گزارش اشــتغال ماهانــه آمریکا، برای 
دومین روز نزول کردند. طبق آمار رویترز، ویروس کرونا تاکنون 

بیش از ۸۷۸ هزار و ۳۰۰ نفر در جهان را مبتال کرده و بیش از 
۴۳ هزار و ۴۰۰ قربانی گرفته است.

در بازار سایر فلزات ارزشــمند، هر اونس پاالدیم برای تحویل 
فوری ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرد و در ۲۲۸۰ دالر و ۸۴ سنت 
ایســتاد. هر اونس پالتین برای تحویل فوری بــا ۰.۴ درصد 
کاهش، ۷۱۴ دالر و ۴۲ سنت معامله شد. هر اونس نقره برای 
تحویل فوری بــا ۰.۴ درصد کاهش، به ۱۳ دالر و ۹۵ ســنت 

رسید..

مدیر شــرکت ملی پخــش فرآورده هــای نفتی 
منطقه تهــران گفت: میــزان مصــرف بنزین در 
 تهران نسبت به قبل از فروردین ۵۰ درصد کاهش 

یافته است.
ابراهیم توسلی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص 
آخرین وضعیت میزان مصرف بنزیــن در تهران، 
اظهار کرد: در حال حاضر میزان مصرف بنزین در 
تهران زیر ۱۰ میلیون لیتر در روز است که این عدد 
نسبت به گذشته کاهش محسوسی نشان می دهد.

وی در خصوص میزان مصرف سی ان جی در تهران 
نیز اظهار کــرد: میزان مصرف این فــراورده نفتی 
در تهران حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نســبت به قبل از 
فروردین کاهش یافته است که علت این مساله می 

تواند کاهش تردد خودرو ها در سطح شهر باشد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
تهران با تاکید بر اینکه مشکلی برای تامین فراورده 
های نفتی در تهران وجــود ندارد و تمام مخازن پر 
هستند، تصریح کرد:  شایعاتی که در مورد تعطیلی 

جایگاه ها اعالم می شود صحت ندارد و اکنون هیچ 
مشــکلی برای تامین فراورده هــا در تهران وجود 

ندارد.
توسلی با بیان اینکه وضعیت تامین سوخت در تهران 
بسیار خوب است، گفت: جایگاه های عرضه سوخت 
در این مدت فعالیت و همکاری بسیار خوبی داشته 
اند و تا کنون هیچ قطعی عرضه در جایگاه ها نداشته 
ایم و نخواهیم داشت و برای این مهم نیز تمهیدات 

الزم اندیشیده شده است.

وال اســتریت در پایان معامالت چهارشــنبه، در 
حالی کــه نگرانی ها در مــورد تعطیلی طوالنی تر 
اقتصاد آمریکا به علت شــیوع کرونا تشدید شده ، 
 در اولین روز از سه ماهه دوم با یک سقوط سنگین 

روبرو شد.
به گزارش سی ان بی ســی، وال اســتریت در پایان 
معامالت چهارشــنبه )بامداد پنج شــنبه به وقت 
تهران( در حالــی که نگرانی هــا در مورد تعطیلی 
طوالنی تر اقتصاد آمریکا به علت شیوع کرونا تشدید 

شده، در اولین روز از ســه ماهه دوم با یک سقوط 
ســنگین روبرو شــد. میانگین صنعتــی داوجونز 
۹۷۳.۶۵ واحــد یا ۴.۴ درصد ســقوط کــرد و در 
۲۰۹۴۳.۵۱ واحد بسته شد. اس اندپی ۵۰۰ هم ۴.۴ 
درصد سقوط کرد و در ۲۴۷۰.۵۰ واحد به کار خود 
پایان داد. کامپوزیت نزدک با سقوط سنگین ۴.۴۱ 

درصدی به ۷۳۶۰.۵۸ واحد بازگشت.
در آخریــن ســاعت معامــالت روز چهارشــنبه 
سقوط سهام آمریکا شــدت گرفت و حتی سقوط 

 شاخص داوجونز برای چند لحظه به ۱۱۰۰ واحد 
رسید.

رئیس جمهور ترامپ سه شنبه شب به وقت آمریکا 
)صبح چهارشنبه به وقت تهران( گفته بود ایاالت 
متحــده باید خود را برای ۲ هفته بســیار بســیار 
دردناک و تشــدید کرونا آماده کند. مقامات کاخ 
ســفید پیش بینی می کنند بین ۱۰۰ هزار تا ۲۴۰ 
هزار آمریکایی به علت بیماری کرونا کشته خواهند 

شد..

روند افزایشی طال معکوس شد

داوجونز ۹۰۰ واحد سقوط کرد مصرف بنزین در تهران ۵۰  درصد کاهش یافت
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انتقاد جامعه کارگری 
از »فریز دستمزد« 

کابوس فقر و کرونا
 برای کارگران
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رئیس جمهوری:

سرمقاله

يادداشت

اقتصاد جهانی
 در کما

تسهیالت حمایتی و ضعف 
بانک های اطالعاتی

کرونا مصیبتی است که در 
قرن بیست و یکم به صورت 
همــه گیــر و جهانی همه 
کشورها را درگیر خود کرده 
است. به هر حال آثار کرونا بعد از مدتی مثال چند 
ماه آینده حل خواهد شد و از بین می رود. یکی از 
عوارض دوره کرونا این است که تولید جهانی تقریبا 
به صفر رسیده چون واحدهای تولیدی و خدماتی 
 و توزیــع کاال در همه ابعاد کوچک، متوســط و 

بزرگ کار نکرده اند...

 مسعود دانشمند، دبیرکل 
خانه اقتصاد 

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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ماسک و کاالهای 
بهداشتی همچنان کمیاب 

رایزنی برای توقف 
سقوط قیمت نفت

نظام بانکی از بسته 22 بندی برای جهش تولید مسکن در سال99رونمایی کرد

پیش بینی  رکود  فراگیر بازار مسکن
صفحه 3
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دست خالی   روزمزدها   از تسهیالت  حمایتی
۷ میلیون    از   شاغالن   کشور    بیمه   ندارند   و    مشمول   حمایت های   دولت   نیستند

بیش از یک مــاه از ورود ویروس صادرشــده چین 
به کشور ما گذشته است و همچنان با وجود وعده 
مسئوالن، مردم به اقالم بهداشتی دسترسی ندارند. 
برچسب »ماســک و لوازم بهداشتی نداریم« طبق 
معمول روی شیشه داروخانه ها خودنمایی می کند. 
این در حالی اســت که حتی در اتریش استفاده از 
ماسک اجباری شده است؛ ولی با وجود وعده های 
مکرر مسئوالن، همچنان ماســکی در داروخانه ها 
نیســت که مردم بتوانند برای محافظت از خود در 
برابر کرونا آن را تهیه کنند. در کنار ماسک، کمبود 
دستگاه های کمک تنفســی نیز در روزهای آینده 
بالی جان بیماران بدحال خواهد شد. چند نفر دیگر 
باید جان خود را از دست بدهند تا مسئوالن فکری به 

حال مردم کنند... 

قیمت نفت در معامالت روز پنجشنبه بازار جهانی 
در پی دستور چین برای آغاز خرید نفت ارزان و پر 
کردن ذخایر استراتژیک، بیش از ۱۲ درصد افزایش 
پیدا کرد. در پی دستور پکن به سازمانهای دولتی 
برای آغاز پر کردن ذخایر نفت استراتژیک که پس 
از ســقوط حدود ۷۰ درصدی قیمتها در سه ماهه 
نخست سال ۲۰۲۰ صادر شــد، در معامالت روز 
پنجشــنبه روند بهبود بهای نفت ادامه پیدا کرد. 
قیمت نفت در برخی از نقــاط جهان مانند کانادا و 
مناطق شیل آمریکا به پایین ۱۰ دالر سقوط کرده 
و قیمت برخی از گریدهای نفتی منفی شده است. 
خرید نفت از سوی چین احتماال بخشی از عرضه 
اضافی که بازار در پی فروپاشی بی سابقه مصرف با آن 

روبرو شده است را جذب...

اطالعات ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام در بازار سیاه اینترنت 
برای فروش گذاشته شــده و تنها اقدامی که اکنون می توان 
انجام داد، حذف پوسته های غیررسمی دردسرساز است تا در 

آینده اطالعات کمتری از کاربران در معرض خطر قرار گیرد.
به گــزارش ایســنا، پــس از فیلترینــگ تلگــرام، در کنار 
پیام رســان های داخلی، استفاده از نســخه های غیررسمی 
تلگــرام در بیــن کاربــران ایرانــی رواج یافــت و اگرچه 
کارشناسان امنیتی بارها اســتفاده از نسخه های غیررسمی 
را منع کردند، اکنون شــماره تلفن و شناســه های کاربری 
۴۲ میلیون کاربر ایرانــی تلگرام از طریق این نســخه های 
 غیررسمی جمع آوری شــده و برای فروش در بازار سیاه قرار

 گرفته است.
در واکنش به این اتفاق،  امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری 
اطالعات- اعالم کرد: در گزارش مرکــز ماهر در دی ۱۳۹۶ 
در مورد عدم امنیت پوســته های تلگرام هشدار دادیم. البته 
شــواهدی وجود دارد که ایــن اطالعات به شــیوه  دیگری 
جمع آوری شده است. ســایت ادعاشــده با نام شکار که در 
شرکت رسپینا میزبانی می شده، شناسایی شد و  گزارش برای 

رسیدگی قضایی به دادستانی ارجاع خواهد شد.
در این راســتا میالد نوری - کارشناس فناوری اطالعات- در 
گفت وگو با ایسنا، با اشــاره به اظهارات سخنگوی تلگرام که 
اطالعات فاش شده از یکی از پوسته های غیررسمی تلگرام لو 
رفته است، گفت: در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که این 
دیتا به صورت کامل به دست یک سری افراد رسیده باشد که 
اکنون تنها قسمت اطالعات کاربری را منتشر کردند و برای 
فروش قرار دادند. اگر دیتای  آن پوسته لو رفته باشد، این دیتا 
شامل چت های کاربران، اطالعاتی که در گروه های خصوصی 
داشــتند و عکس هایی که رد و بدل کردنــد و در اختیار آن 

پوسته ها قرار داشته هم می شود.

وی درباره اطالعاتی که برای فروش قرار گفته است توضیح داد: 
هر کاربر در تلگرام به غیر از اطالعاتی مانند شماره تلفن، عکس 
و آی دی تلگرامی، یک یوزر آی دی دارد که یک عدد است و 
تا زمانی که اکانت پاک و دوباره ساخته شود، تغییر نمی کند. 
زمانی که شما به شخصی پیام می دهید یا در یک گروه و کانال 
عضو می شوید، ادمین کانال و ســایر اعضای گروه، یوزر شما 
را دارند و با نشــت اخیر اطالعات، با اســتفاده از یوزرآی دی 
می توانند به شماره شما دسترسی داشته باشند. همچنین در 
رباتی که چند میلیون عضو دارد، ادمین می تواند با استفاده از 

این اطالعات لو رفته، شماره موبایل افراد را پیدا کند.
این کارشناس فناوری اطالعات با بیان اینکه اکنون اطالعات 
تعداد زیادی از مردم دست کسانی است که صرفا بخشی از آن 
را عمومی کردند، افزود: این اتفاق، همه مشــکل نیست. این 
اطالعات در کنار دیتابیس اپراتــور تلفن همراهی که مدتی 
پیش لو رفته بود، می تواند با استفاده از شماره موبایل، آدرس 
و کد پستی را بدهد. در کنار دیتابیس سایت فروش اینترنتی 
بلیت می تواند اطالعات ســفرهای شــما را بدهد و در کنار 
دیتابیس تاکسی  اینترنتی از رانندگانش می تواند درآمد راننده 

و لیست سفرها را به دست آورد.

استفاده از اطالعات برای مهندسی اجتماعی
نوری با بیان اینکه بسیاری از مشکالتی که در کالهبرداری های 
اینترنتی پیش می آید، ازطریق هک اجتماعی اتفاق می افتد، 
توضیح داد: این بدین معناست که هکر بتواند از نظر اجتماعی 
تیم پشــتیبانی شــرکت های خارجی یا داخلــی را فریب 

دهد و خود را جــای فرد دیگری جا بزند، یــا زمانی که برای 
کالهبرداری و فیشینگ نیاز به جلب اعتماد دارد و هرچه این 

اطالعات بیشتر باشد، فضا برای کالهبرداران بازتر می شود.
وی با اشاره به مشکل عدم حفظ امنیت، اظهار کرد: سامانه ای 
به نام شــکار که هنوز مشخص نشــده به کجا مرتبط است، 
راه اندازی شــده و ظاهرا اطالعات را از پوســته های تلگرام 
جمع آوری کرده است. برای دسترســی به اطالعات، آنها را 
روی ابزاری به نام Elasticsearch قــرار دادند و به دلیل 
سهل انگاری یا دانش کم از نظر امنیتی، پسوردی هم برای آن 
نگذاشتند و بدین ترتیب بســیاری توانستند به آن دسترسی 

پیدا کنند.
این کارشناس فناوری اطالعات ادامه داد: این اطالعات بیش 
از ۱۰ روز در در این دیتابیس در اختیار عموم قرار داشــته و 
کسانی که به آنها دسترســی پیدا کردند، آن را برای فروش 
گذاشتند. شــخص خارجی که اطالعات را پیدا کرده، ابتدا 
آن را به قیمت ۵۰۰ دالر برای فروش گذاشته بود و اکنون به 
نظر می رسد این اطالعات به دست افرادی که کار فیشینگ 
و کالهبرداری می کنند رسیده اســت و آنها این اطالعات را 
در گروه هایشــان با قیمت یک میلیون تومان خرید و فروش 

 می کنند.

فیلترینگ تلگرام، مردم را به سمت تلگرام های 
غیررسمی برد

نوری در پاســخ به اینکه آیا اطالع به کاربران از جهت ناامن 
بودن این نســخه های تلگرام، توجیه مناسبی است؟ گفت: 

این کار مثل این است که ســایتی را فیلتر کنند و بگویند از 
فیلترشکن اســتفاده نکنید. تعداد زیادی از کاربران به دلیل 
فیلترینگ به ســمت تلگرام های غیررسمی رفتند. آن زمان 
هاتگرام و تلگرام طالیی با اســتفاده از یک پروکسی داخلی، 
به این بهانه که تلگرام بدون فیلتر هستند، مشوقی بودند که 

کاربر سمت آنها برود.
وی ادامــه داد: این در حالی اســت که طبــق قوانین جرائم 
رایانه ای فروش ابزار دور زدن فیلترینگ جرم است؛ یا همان 
کاری که تلگرام طالیی انجام می دهد و قرار دادن پروکســی 
در اپلیکیشن، صرف نظر از درستی یا نادرستی قانون موجود، 
خالف قانون است. البته برخوردهای متناقض زیادی در این 
حوزه وجود دارد؛ مانند ســایت های فروش فیلترشــکن که 
تراکنش های میلیاردی دارند و بــا درگاه های بانکی و هویت 

مشخص، در حاشیه امن کارشان را انجام می دهند.
این کارشــناس فناوری اطالعات با بیان اینکه مدتی پس از 
تالش ناموفق برای اســتقالل پوســته های تلگرام، درنهایت 
گوگل پلی آنها را به دلیل مشکالت امنیتی حذف کرد،  افزود: 
حتی پاول دوروف، مدیر تلگرام هم در جواب یک کاربر ایرانی 
که درباره امنیت پوسته های فارســی پیام رسان ها پرسیده 
بود اعالم کرد که این ها ناامن هســتند و حتی قوانین تلگرام 
را هم رعایت نمی کنند. تلگرام صرفا به این دلیل که کاربران 
بتوانند قابلیتی را به اپلیکیشن اضافه و کم کنند، اپلیکیشن 
خود را به صورت متن باز قرار داده، اما بســیاری از این قابلیت 
سوءاستفاده کرده و با ساختن تلگرام های جدید، اطالعات و 

چت کاربران را ذخیره کردند.

نشت اطالعات می تواند سهل انگاری باشد یا عمدی
نوری خاطرنشــان کرد: برخی نســخه های غیر رسمی تلگرام 
تحت مالکیت شرکت های بزرگتر، شاید متخصص های زیادی 
داشته باشند، اما در بازه ای هرکس با هر سطحی از دانش به دلیل 
کسب درآمد، یک تلگرام ناشناس راه انداخت و اصال معلوم نبود 
دیتایی که روی سرور این تلگرام ها ذخیره می شد، چه سطحی 
از امنیت را دارد. با فیلتر تلگرام باعث شدیم دیتای مردم به جای 
اینکه دست تلگرام باشد، دست افرادی باشد که معلوم نیست چه 
سطحی از دانش دارند و می خواهند با این دیتا چه کار کنند. در 
چنین شرایطی نشت اطالعات ممکن است به دلیل سهل انگاری 

امنیتی اتفاق بیفتد یا کسی عمدا این کار را انجام دهد.
وی با اشاره به نصب ۲۰ میلیونی پوسته های غیررسمی تلگرام 
در ایران بیان کرد: خطر استفاده از تلگرام های غیررسمی هم 
مانند ویروس کرونا است. اگر خود شما رعایت کنید اما دیگران 
رعایت نکنند، شــما همچنان در خطریــد. اگر ۱۰۰ مخاطب 
داشته باشید که ۱۰ نفر آنها از تلگرام ناامن استفاده می کنند، 
چت های شما با ۱۰ نفر دراختیار پوســته های تلگرام است و 
زمانی که یک نفر از دو طرفی که با هم گفت وگو می کنند، به این 
پوسته ها دسترسی بدهد، اطالعات دو نفر در معرض خطر است.
این کارشناس فناوری اطالعات در پاســخ به اینکه اکنون با 
نشــت این اطالعات چه کاری می توان کرد؟ گفت: این دیتا 
لو رفته و در حال حاضر درباره این اطالعات نمی توان اقدامی 
انجام داد. اگر فــردی اکانت خود را پــاک کند و یک آی دی 
جدید بسازد هم با استفاده از شماره می توان به یوزر  آی دی 
جدید وی رســید. تنها کاری که می توان کرد این اســت که 
از پوسته های غیررســمی تلگرام اســتفاده نکنید که از این 
به بعد اطالعاتتان لو نــرود، زیرا وقتی یک نفــر یک تلگرام 
غیررسمی و ناامن را نصب می کند، اطالعات همه مخاطبانش، 

گفت وگویش با آنها و همه گروه ها و کانال ها به خطر می افتد.

افزایش حقوق مستمری بگیران تامین 
اجتماعی در سال 99 به کجا رسید؟

به بهانه لو رفتن اطالعات 42 میلیون کاربر ایرانی

نشت اطالعات تلگرام چه تبعاتی دارد؟

ستاری:



اقتصاد2
ایران وجهان

نگاهی به عملکرد بورس در شروع سال جدید
چراغ قرمز، سبز شد!

بورس کار خود را در ایــام نوروز با چراغ قرمز 
آغاز کرد و با چراغ سبز به پایان برد؛ به طوریکه 
شاخص کل بازار سرمایه طی پنج روز کاری 
این بازار از ۵۰۸ هزار واحد به مرز ۵۴۸ هزار 
واحد رسید.به گزارش ایسنا، بازار سرمایه در 
روزهــای ۵، ۶، ۹، ۱۰ و ۱۱ فروردین فعالیت 
داشت که تعداد معامله در این بازار در دو روز 
آخر به یک میلیون رســید. بیشترین ارزش 
معامالت هم در روز ۱۰ فروردین ماه به میزان 
۵۸ هزار و ۳۱۹ میلیارد ریال بود.بر این اساس، 
بورس در نخســتین روز کاری خود در سال 
۱۳۹۹، ریزشی بود و شــاخص کل این بازار 
با ۴۲۴۱ واحد ریــزش رقم ۵۰۸ هزار و ۶۵۸ 
واحد را ثبت کرد. معامله گران در این روز ۶۲۹ 
هزار معامله انجام دادنــد که ۲۸ هزار و ۴۶۳ 
میلیارد ریال ارزش داشت.دامنه حرکت نزولی 
بورس به روز ۶ فروردین نکشید و در این روز 
شاخص کل با ۱۲ هزار و ۶۰۲ واحد صعود در 
رقم ۵۲۱ هزار و ۲۶۲ واحد ایستاد. در این روز 
۶۸۳ هزار معامله بــه ارزش ۳۷ هزار و ۱۸۲ 
میلیارد ریال ثبت شد.روز کاری بعدی بورس، 
۹ فروردین بود که معامله گران در این روز با 
انجام ۷۰۶ هزار معامله بــه ارزش ۳۶ هزار و 
۳۵۱ میلیارد ریال شاهد صعود ۱۱ هزار و ۲۵۴ 
واحدی شاخص و رسیدن آن به رقم ۵۳۲ هزار 
و ۵۲۲ واحد بودند.در هر یک از روزهای ۱۰ 
و ۱۱ فروردین نیز یک میلیون معامله توسط 
معامله گران انجام شد که باعث رسیدن ارزش 
معامالت در روز ۱۰ فروردیــن به ۵۸ هزار و 
۳۱۹ میلیارد ریــال و در روز ۱۱ فروردین به 
۵۴ هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال شد.در روز ۱۰ 
فروردین شاخص کل با ۱۳ هزار و ۱۳۶ واحد 
صعود به رقم ۵۴۵ هزار و ۶۶۱ واحد و در روز 
۱۱ فروردین شاخص کل با ۱۸۶۱ واحد صعود 

به رقم ۵۴۷ هزار و ۵۱۰ واحد رسید.

شاخص کل فرابورس وارد کانال ۷۰۰۰ شد
در آن سوی بازار سرمایه، فرابورس نیز مانند 
بورس ابتدا نزولی و بعد صعودی و در نهایت 

شاخص کل این بازار وارد کانال ۷۰۰۰ شد.
در روز ۵ فروردین شــاخص کل فرابورس با 
هشــت واحد ریزش رقم ۶۵۸۲ واحد را ثبت 
کرد. در این روز ۴۰۳ هزار معامله به ارزش ۱۴ 
هزار و ۹۴۴ واحد انجام شد.شاخص فرابورس 
در روز ۶ فروردین صعودی شد و با ۱۱۲ واحد 
افزایش به رقم ۶۶۹۶ واحد رســید. معامله 
گران در این روز ۳۷۶ هزار معامله انجام دادند 
که ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ارزش داشت. 
شاخص کل فرابورس در روزهای ۹، ۱۰ و ۱۱ 
فروردین نیز صعودی بود و به ترتیب با ۱۶۹ 
واحــد، ۱۵۴ واحد و یک واحد رشــد به رقم 
۶۸۶۴، ۷۰۱۸ و ۷۰۲۰ واحد رســید.معامله 
گران بــورس در روزهــای ۹ و ۱۰ به ترتیب 
۴۱۱ هزار و ۷۴۹ هزار معاملــه انجام دادند 
که به ترتیب ۲۲ هــزار و ۳۸۲ میلیارد ریال 
و ۳۰ هزار و ۶۳۲ میلیارد ریال ارزش داشت. 
در روز ۱۱ فروردیــن نیز ۶۴۹ هــزار معامله 
 انجام شــد که ۲۷ هزار و ۲۸۹ میلیارد ریال

 ارزش داشت.

مقام مسئول IMF خبر داد
مذاکره صندوق بین المللی پول 
با مقامات ایران برای اعطای وام

یک مقام مسئول در صندوق بین المللی پول 
از گفتگو با مقامات ایرانی درباره درخواســت 
وام ۵میلیارد دالری به منظور مقابله با شیوع 

ویروس کرونا خبر داد.
به گزارش رویترز از دوبی، یک مقام مسئول 
در صنــدوق بیــن المللــی پــول از گفتگو 
با مقامــات ایرانــی درباره درخواســت وام 
۵ میلیارد دالری به منظور مقابله با شــیوع 
ویروس کرونا خبر داد.به نوشته رویترز، ایران 
خســارت دیده ترین کشور آســیای غربی از 
کرونا اســت و اخیراً از صنــدوق بین المللی 
پول درخواســت کرده ۵ میلیارد دالر وام از 
محل بودجه اضطــراری این نهــاد دریافت 
کند.»جهاد آزور« مدیر صندوق بین المللی 
پول در آســیای غربــی و مرکــزی، در یک 
نشست آنالین گفت که این نهاد برای اطالع از 
نیازهای ایران و به جریان انداختن درخواست 
این کشــور، در حال مذاکره با مقامات ایرانی 
اســت.طبق اطالع واصله از بانــک مرکزی، 
مســئوالن بانک مرکزی نیز بــه طور جدی 
 پیگیر این مســئله از طریق مدیران صندوق 

هستند.

اخبار

مستمری بگیران سازمان تامین 
اجتماعی نیز به مانند کارگران 
همچنان منتظر اعالم افزایش 
حقوق خود در سال ۹۹ هستند. 
در حال حاضــر حداقل حقوق 
کارگران بیش از ۱.۵ میلیون تومان اســت و برای سال ۹۹ 
با توجه به دو معیار تورم و ســبد معیشــتی خانوار افزایش 
خواهد یافت.هرچند طبــق اعالم وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی قرار بود در نیمه نخســت فروردین ماه سال ۹۹ 
میزان افزایش حداقل مزد کارگران و بازنشســتگان تامین 
اجتماعی مشخص شود اما این تصمیم گیری فعال به تعویق 
افتاده است. باید در نظر داشت که با تعیین افزایش حقوق 
کارگران، مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز از این قانون 
تبعیت خواهند کرد.علی خدایی، نماینده کارگران در شورای 
عالی کار گفته است: حداقل افزایش حقوق در سال ۹۹ باید 
فاصله ایجاد شده بین ســبد هزینه معیشت خانوار در سال 
۹۷ و ۹۸ یعنی یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان باشــد.با این 
حال با توجه به تورم ۳۵ درصدی در اسفند ماه سال ۹۸ در 
صورتی که حداقل دستمزد به همین میزان افزایش یابد، این 
رقم برای ســال آینده بیش از دو میلیون تومان خواهد شد. 
اما به نظر می رسد این رقم مورد تایید نماینده های کارگران 
نیست و آنها اصرار بر دستمزد ۲.۸ میلیون تومانی دارند. این 
درحالیست که به گفته آهنی، نماینده کارفرمایان در شورای 
عالی کار پیشــنهاد کارفرمایان افزایش ۲۰۰ هزار تومانی 
حداقل مزد است که بدین ترتیب حداقل مزد به ۱٫۷ میلیون 
تومان می رســد.آیا در روزهای آتی حداقل مزد کارگران و 
بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص و اعالم خواهد شد؟ 
رقم نهایی به پیشنهاد ۲٫۸ میلیون تومانی کارگران یا ۱٫۷ 
میلیون تومانی کارگران نزدیک خواهد بود؟ این بالتکلیفی 
در میزان افزایــش حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی 
درحالیست که در صندوق های دیگر بازنشستگی نیز هنوز 
تصمیم نهایی برای همسان سازی مستمری بگیری اعالم نشده 
است.نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد شدید از بی 
توجهی دولت به جامعه ۶۰درصدی گارگران گفت: پیشنهاد 
»فریز دستمزد« واهی و به ضرر جامعه کارگری است و دولت 
روزهای کرونایی را برای کارگران به کابوس تبدیل نکند.فرامرز 
توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با 
تسنیم، درباره پیشنهاد »فریز دستمزد« کارگران گفت:کرونا 
یک بحث جهانگیر است و فقط شامل حال ایران نمی شود. 

بدون شک  کسب و کارهای آسیب پذیر نیازمند یک حمایت 
همه گیر در این حوزه دارد، عدم حمایت از کسب و کارهای 
آسیب پذیر قطعاً و یقیناً  تبدیل به یک فاجعه می شود.  وی 
گفت: دولت بسته حمایتی برای کارگاه ها و بنگاه هایی که 
از کرونا تأثیر می گیرند در نظر گرفته اســت، اگر کارگاهی 
یک نفر از کارگران خود را اخراج نکرده باشد مشمول بسته 
حمایتی دولت بــرای کارگاه یا بنگاه ها خود خواهد شــد. 
نماینده کارگران در شورای عالی کار  گفت: در جلسات مزدی  
نمایندگان کارفرمایی ادعا کردند که از کرونا آسیب دیده اند 
و توان افزایش دستمزد کارگران را ندارند، نمایندگان دولت 
خطاب به آنها گفتند »مگر جلسات متعددی با کانون های 
عالی کارفرمایی کشور برگزار نشده؛ مگر صنایع آسیب دیده 
از کرونا را لیست نکردیم؟! مگر سبد حمایتی درست نکردیم 
و خود نمایندگان کارفرمایان پای آن را امضا نکردند؟! پس 
بهانه نیاورید که به خاطر کرونا آسیب دیده ایم و باید دستمزد 
برای دو یا سه ماه فریز شود!« با این حال، بازهم کارفرمایان 
به ادعاهای واهی و بهانه گیری هــا ادامه می دهند! نماینده 
کارگران در شورای عالی کار افزود: »سازمان جهانی بهداشت 
اعالم کرده که عالوه بر آسیب های جسمی و انسانی کرونا، 
آسیب های روانی آن در جوامع بسیار پایدار و تاثیرگذار است 
و دولت ها باید به این آسیب ها و تاثیرات آنها توجه کنند. در 
چنین شرایطی، کارگران به دلیل نامعلوم بودن مزد، دچار 
نگرانی های مضاعف هستند و نمی دانند فروردین ماه چقدر 
قرار است دستمزد بگیرند. دولت در کنار خوش خبری های 
پیاپی برای گروه های محدودی از بازنشستگان کشوری، باید 
به فکر کارگران شاغل و بازنشسته باشد؛ کارگرانی که خالی 
بودن سفره ها و عدم اطمینان به آینده، این روزهای کرونایی 
را برایشان به کابوس مبدل کرده است!«به گفته توفیقی، با 

روشی که دولتی ها در پیش گرفته اند، این کابوس طوالنی 
کارگران، تمامی ندارد؛  دولت باید به گونه ای عمل کند که 
در روزهای کرونایی و پساکرونایی، طبقه کارگر، انگیزه ای 
برای کار کردن داشته باشد.نماینده کارگران در شورای عالی 
کار در واکنش به افزایش دستمزد گفت: دستمزد کارمندان 
و بازنشستگان دولت، بسیار بیشتر از ۱۵ درصد افزایش یافته 
و در عین حال، کارمندان دولت  مشمول  پاداش و اضافه کار 
و مزایای غیرثابت  می شوند، درحالیکه تمام امید کارگران 
شاغل و بازنشسته فقط به حقوق ثابت ماهانه است.توفیقی 
بیان کرد: دولت از یک سو مدعی کمبود بودجه است و نمی 
تواند مطالبات تأمین اجتماعی را پرداخت کند و از سوی دیگر 
۱۰ هزار میلیارد تومان به صندوق های کشوری و لشگری 
پرداخت می کند تا متناسب سازی مستمری بازنشستگان را 

اجرایی کند و این اصاًل  قابل قبول نیست. 
 وی باتأکید براینکه دولت باید به فکر کارگران هم باشــد 
گفت: آقای نوبخت ۱۲ فروردین مــاه توئیت کرده اند که  
همه بازنشستگان کشوری و لشگری که بین ۲ میلیون و 
۳۰۰ تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومــان درآمد دارند، درصد 
قابل توجهی به حقوق آنها اضافه می شود؛ مگر نمی دانند که 
این رقم ها مثالً ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، برای بازنشسته 
کارگری، تقریباً یک »رویا« است و دست یافتنی نیست؟! 
چرا درحالیکه بیش از ۶۰ درصد بازنشســتگان کشوری، 
مســتمری بگیر صندوق تامین اجتماعی هستند، دولت 
هیچ توجهی به معیشت و دغدغه های این گروه انبوه ندارد 
و خود را در مقابل زندگی اینها مسئول نمی داند؟!توفیقی با 
گالیه از اینکه با  محاسبه بعد ۳.۳ نفری برای خانوار کارگری 
حداقل سه پنجم جمعیت کشور کارگری هستند گفت: 
سال گذشــته برای بهبود معیشــت کارگران چندین بار 

درخواست تشکیل جلســه دادیم و هیچ کس به آن توجه 
نکرد. باید سال گذشته دســتمزد را تعیین می کردیم اما 
تعیین نشد. دستمزد باید حول ماده ۴۱ قانون کار تعیین 
شود. » فریز دستمزد« اصاًل به صالح جامعه کارگری نیست. 
در مذاکرات مزدی اسفندماه، هر بار گروه کارگری از اهمیِت 
»پایه حقوق« که در مســتمری بازنشستگان موثر است، 
صحبت کردند، نمایندگان دولت ادعا نمودند که قرار است به 
تامین اجتماعی توجه کنیم و مطالبات آن را تامین نماییم!  
چه زمانی توجه و تامین مطالبات، فرا می رسد.  آقای نوبخت 

هیچ مسئولیتی در قبال جامعه کارگری ندارد؟!
 

»فریز مزدی« را قویاً تکذیب می کنم
در همیــن زمینه علی خدایــی ضمن انتقــاد از رویکرد 
صداوسیما گفت: هرگونه احتمال فریز مزدی را قویاً تکذیب 
می کنم؛ کارگران تــن به فریز مــزدی نمی دهند.یکی از 
نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار در گفتگو با رسانه ها، 
مجدداً بحِث »فریز مزدی« را مطرح کرده است؛ براساس 
گفته این نماینده کارفرمایان، بایســتی بحث های تعیین 
دستمزد به بعد از فروکش کردن بحران کرونا موکول شود.

علی خدایی )نماینده کارگران در شورای عالی کار( با انتقاد 
از این اظهارات می گوید: بحث فریز مزدی در شورای عالی 
کار نیز توسط کارفرمایان مطرح شد که البته این پیشنهاد، 
توسط گروه های کارگری و دولت، رد شد و اینکه این موضوع 
دومرتبه در رسانه ها مطرح می شود و حتی صداوسیما در 
بخش خبری ســاعت دو امروز، دوباره بحث فریز مزدی را 
به عنوان یک خبر مطرح می کند، جای انتقاد بسیار دارد.

وی با بیان اینکه نمایندگان کارگری به هیچ عنوان، تن به 
فریز مزدی نداده و نخواهند داد؛ ادامه می دهد: احتماِل فریز 
دستمزدها را قویاً تکذیب می کنم و براساس آنچه در جلسات 
رسمی شورای عالی کار مقرر شده، تکلیف دستمزد کارگران 
قبل از پایان فرودین مشخص خواهد شــد. اگر بخواهند 
روی فریز مزدی مانور بدهند و آن را به عنوان یک پیشنهاِد 
مطرح، طرح کنند، جامعه کارگری واکنش نشان خواهد 
داد و باید منتظر واکنش جامعه کارگران شاغل و بازنشسته 
باشند.خدایی ضمن انتقاد از پوشش یکجانبه اخبار مزدی 
توسط صداوســیما که تنها به طرح نظرات و دیدگاه های 
کارفرمایان می پردازد؛ می گوید: در جلسات شورای عالی کار 
که در روزهای آخر اسفندماه برگزار شد، هر نوع پیشنهاد در 
ارتباط با مسکوت ماندن یا فریز دستمزدها، به دلیل وضعیت 
نامناسب معیشت کارگران، رد شــد و طرح مجدد آن در 

جامعه، به هیچ وجه صحیح نیست.

افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۹۹ به کجا رسید؟

انتقاد جامعه کارگری از»فریز دستمزد«
کابوس فقر و کرونا برای کارگران

روحانی:
 ممکن است کرونا تا آخرسال 

با ما باشد 
حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
از ملت هوشیار سراسر کشــور به خاطر همراهی و 
توجه و رعایت پروتکل های بهداشتی تشکر کرد.

حســن روحانی همچنین میزان ذخایر کاالهای 
اساسی کشــور را بســیار امیدوارکننده خواند و 
اظهارداشــت: در تامین ارز نیازمندی های بخش 
سالمت و کاالهای اساســی، تا پایان سال مشکلی 

نخواهیم داشت.
وی در ادامه ضمن قدردانــی از همکاری مردم در 
مبارزه با بیماری کرونا و رعایت طرح فاصله گذاری 
اجتماعی، افزود: کرونا مساله ای نیست که بگوییم 
در فالن روز تمام می شود، باید همگان پروتکل ها و 
دستورالعمل های وزارت بهداشت را مراعات کنند.

متن سخنان دکتر روحانی به این شرح است:
جلسه امروز، جلسه اقتصادی در رابطه با شرایطی 
بود که امروز داریم. تأمین نیازمندی های کشــور، 
هم برای بخش سالمت مردم و مقابله با کرونا و هم 
تأمین کاالهای اساســی و هم نیازمندی هایی که 
تا پایان ســال ۹۹ باید مورد توجه ما باشد.گزارش 
مفصلــی را وزارتخانه های کشــاورزی و صمت از 
شرایط ذخایر کاالهای اساسی در ماه های آینده ارائه 
کردند که گزارش بسیار خوب و امیدوارکننده ای 
بود. جداول روزانه هم همین را نشــان می دهد که 
بحمــداهلل در ماه های آینده مشــکلی پیش روی 
کشور نیست ولی باید برای ســال ۹۹ تصمیمات 
الزم درباره نیازمندی هایی که داریم و نحوه تأمین 
این نیازمندی هــا، اتخاذ شــود.بانک مرکزی هم 
گزارش خوبی از شرایط ارزی کشــور و شرایطی 
که برای تأمین ارز در قدم اول برای بخش سالمت، 
نیازمندی های دارویی و پزشــکی و در بخش دوم 
برای کاالهای اساســی در پیش داریــم ارائه داد.

بحمداهلل مشــکلی برای تأمین ارز تا پایان ســال، 
با روندی که پیش بینی کردیم نخواهیم داشــت 
و طراحی انجام گرفته بــرای اینکه چگونه بتوانیم 
تأمین کاال به موقع داشــته باشــیم و ذخایر هم 
همیشــه به طور ثابت در اختیار باشد.بخش اول 
بحث راجع به کاالهای اساســی و دارو و تجهیزات 
پزشــکی بود که تا پایان ســال ۹۹ چگونه تأمین 
شــود، چه منابعی در اختیار داریم و چه اقداماتی 
در این زمینه باید انجــام بگیرد؟بخش دوم درباره 
گمرکات بود که امروز حــدود ۴ میلیون تن کاال 
از کاالهای اساســی در گمرکات اســت. کاالهای 
اساســی که خریداری، حمل و به گمرک آمده و 
مقرراتی را که الزم بود مورد توجه قرار دهیم تا این 
کاالها از گمرک آزاد شــود و به داخل کشور بیاید، 
امروز بررسی کردیم. بانک مرکزی و وزارت صمت 
این چارچوب را مشــخص کردند و همین امروز به 
صاحبان کاال اعالم می شــود که چگونه کاالیشان 
در اختیارشــان قرار می گیــرد و از گمرکات وارد 
کشور می شود.همچینین درباره کاالهایی که آمده 
و روی کشتی است، تصمیم بسیار خوبی اتخاذ شد 
و می توانیم مطمئن باشیم در روزهای آینده این ۴ 
میلیون تن کاال وارد کشــور می شود و این حرکت 
بسیار خوبی برای بازار و منابع کشور است.این قدم 
اولی بود که تصمیم گرفتیم. در گمرکات کاالهای 
دیگری وجود دارد که جزو کاالهای اساسی نیست، 
اما کاالهای مورد نیاز برای تولید است و یا تجهیزاتی 
است که برای تولید وارد کشور شده است. این موارد 
هم مورد بحث قرار گرفت که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت لیست کاالهای ضروری را مشخص کند 
که این کاالها آزاد شود و بانک مرکزی هم ترتیبات 
خاصی را پیش بینی کرد که چگونه ارز آنها تأمین 
شــود. این دو گام هم برای تخلیه بنادر و هم برای 
آمدن کاال و در دسترس عموم قرار گرفتن، بسیار 
مهم اســت.البته بحثی هم درباره تولیدات داخلی 
کردیم از جمله گندم که امسال الحمداهلل محصول 
ما محصول خوبی خواهد بــود و گندم به تدریج با 
توجه به اقلیم مناطق مختلف کشــور درو و آماده 
و خریداری می شــود. درباره نحــوه خرید گندم 
امسال هم تصمیم گرفته شــد که امسال چگونه 
گندم برای بخش های مختلف تامین نان کشــور، 
صنوف و صنعت خریداری و تامین شــود که این 
تصمیمات ان شــاء اهلل عملی خواهد شد.نسبت به 
منابع ارزی و اقداماتی که وزارت خارجه باید انجام 
بدهد و همچنین درباره روابط تجــاری که باید با 
کشورهای همسایه داشته باشــیم و پروتکل های 
بهداشــتی که باید مورد مراعات قرار بگیرد نیز در 
اینجا تصمیم گیری شد.اینجا باز هم تأکید می کنم، 
مسأله کرونا، مسأله ای نیست که بگوییم فالن روز 
به طور کامل دوره اش تمام می شود. کرونا ممکن 
اســت برای ماه های آینده با ما باشد. ممکن است 
تا آخر سال با ما باشد. همیشه باید دستورالعمل ها 
و پروتکل های بهداشــتی را که وزارت بهداشت و 

درمان صادر می کند، مراعات کنیم.
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قیمت نفت در معامالت روز پنجشــنبه بازار جهانی در پی 
دســتور چین برای آغاز خرید نفت ارزان و پر کردن ذخایر 

استراتژیک، بیش از ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، در پی دستور پکن به سازمانهای دولتی برای 
آغاز پر کردن ذخایر نفت استراتژیک که پس از سقوط حدود 
۷۰ درصدی قیمتها در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ صادر شد، 
در معامالت روز پنجشنبه روند بهبود بهای نفت ادامه پیدا کرد.

قیمت نفــت در برخی از نقاط جهان ماننــد کانادا و مناطق 
شیل آمریکا به پایین ۱۰ دالر ســقوط کرده و قیمت برخی 
از گریدهای نفتی منفی شده است.خرید نفت از سوی چین 
احتماال بخشــی از عرضه اضافی که بازار در پی فروپاشی بی 
ســابقه مصرف با آن روبرو شده اســت را جذب خواهد کرد. 
شــرکت بازرگانی ویتول پیش بینی کرده است که مصرف 
نفت در آوریل حداکثر ۳۰ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا 
خواهد کرد.در همین زمینه والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روسیه اعالم کرد که این کشــور با آمریکا و شرکای خود در 
سازمان اوپک درخصوص سقوط بهای نفت در بازار جهانی 
مذاکره می کند تا راهی برای متوقف کردن سقوط بهای طالی 
سیاه بیابد.والدیمیر پوتین در جلسه هیات دولت روسیه که به 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد به پیامدهای انتشار ویروس 
کرونا و سقوط بهای نفت و گاز در بازار جهانی به عنوان مسائل 
اصلی اشاره کرد و گفت که سقوط بهای کاالی اصلی صادراتی 
ما )نفت( مساله ای جدی و مشکلی عمیق است.وی ادامه داد: 
ما در این مورد با شرکا در داخل کشور و در عرصه بین المللی 
در سطح شرکا در اوپک گفت وگو می کنیم و اخیرا هم در مورد 

این مساله با رئیس جمهوری آمریکا مذاکره کردم.
پوتین گفت: آمریکا هم از این مساله )سقوط بهای نفت( نگران 
است زیرا تولید نفت قاره ای آمریکا در حدود بشکه ای ۴۰ دالر 
مقرون به صرفه است، به همین خاطر این وضعیت برای اقتصاد 
آمریکا آزمون سختی است.دونالد ترامپ هم گفت که اخیرا با 
سران عربستان سعودی و روسیه صحبت کرده و بر این باور 

است که این دو کشور تا چند روز دیگر توافق خواهند کرد تا به 
جنگ قیمتشان پایان دهند و با کاهش تولید، قیمتها را تقویت 
کنند.دونالد ترامپ اظهار کرد که از مدیران نفتی آمریکا دعوت 
کرده است به کاخ سفید آمده و درباره راههای کمک به صنعت 
که از افت شدید تقاضا در پی شــیوع ویروس کرونا و جنگ 
قیمت میان عربستان سعودی و روسیه آسیب دیده است، گفت 
و گو کنند.رییس جمهور آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی به 
خبرنگاران گفت: روز جمعه با تولیدکنندگان نفت دیدار خواهم 
کرد و روز جمعه یا شنبه با تولیدکنندگان نفت مستقل دیدار 

می کنم. دولت دیدارهای زیادی در این زمینه خواهد داشت.
ترامپ گفت: صنعت جهانی نفت متالطم شــده و این برای 
روسیه بد اســت و برای عربستان سعودی بســیار بد است. 
منظورم این اســت که برای همه بد است و تصور می کنم ما 
یک توافق در این زمینه خواهیم داشت.قیمتهای جهانی نفت 
امسال تحت تاثیر افت تقاضا در پی شیوع ویروس کرونا و جنگ 
قیمت و افزایش تولید عربستان سعودی و روسیه، حدود دو 
سوم سقوط کرده است.بر اساس گزارش بلومبرگ، در حالی 
که هزینه محموله های فیزیکی نفت در برخی از مناطق به 
پایینترین حد در چند دهه اخیر سقوط کرده، تالش دولتها 
برای مهار شیوع ویروس کرونا به بهای نابودی تقاضا تبدیل 
شده و به اشباع عرضه نفت که حتی پیش از برنامه عربستان 
سعودی برای افزایش تولید وجود داشــت، دامن زده است.

عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، 
قصد دارد در ماه میالدی جــاری تولید خود را به بیش از ۱۲ 
میلیون بشکه در روز افزایش دهد.نگاهی به اوضاع فعلی بازار 
نفت نشان می دهد که حتی توافق اعضای گروه اوپک پالس 
شامل روسیه برای محدودیت بیشــتر عرضه و تمدید آن تا 

پایان سال ۲۰۲۰ تفاوت چندانی نمی کرد.اگرچه حدود چهار 
هفته از زمان شکست مذاکرات این تولیدکنندگان و فروپاشی 
پیمان اوپک پالس می گذرد اما انگار یک عمر گذشته است. 
در دنیایی که از شــیوع ویروس کرونا زمین خورده اســت، 
محدودیت تولید هم دیگر فایده چندانی نمی کند.اگر اوپک 
پالس موافقت می کرد محدودیت عرضه ۲.۱ میلیون بشکه 
در روز را تا پایان سال ۲۰۲۰ تمدید کند و ۱.۵ میلیون بشکه در 
روز به محدودیت عرضه اضافه کند، تردید چندانی وجود ندارد 
که قیمتهای نفت همان طور که پس از شکست مذاکرات این 
تولیدکنندگان و تصمیم عربستان برای افزایش تولید ریزش 
پیدا کرد، باز کاهش پیدا می کرد.سرعت شیوع ویروس کرونا از 
چین که خاستگاه آن است به مناطق پرجمعیت دیگر جهان از 
جمله اروپا و آمریکای شمالی که مصرف کنندگان بزرگ نفت 
هستند، به معنای آن است که افت قیمتها اجتناب ناپذیر بود  
زیرا ابعاد جهانی نابودی تقاضا از توافق تولید اوپک پالس حتی 
اگر تمدید می شد، فراتر بود.این یعنی اقدامات روسیه برای 
احیای توافق با سعودیها و فشار برخی از سناتورهای آمریکایی 
برای محدودیت عرضه تا حدود زیادی بیهوده بوده اســت و 
شاهد نشان می دهند که عامالن این برنامه ها نتوانستند به 
عمق واقعیت سقوط اقتصادی جهانی در نتیجه شیوع ویروس 
کرونا پی ببرند.حتی اگر عربستان سعودی، روسیه و آمریکا 
که بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان هستند، وارد عمل 
شوند بعید است بتوانند روند نزولی فعلی قیمتها را معکوس 
کنند. شاخصهای قیمت نفت هفته جاری به پایین محدوده 
۲۵ دالر در هر بشکه سقوط کردند.هنوز معلوم نیست تقاضای 
جهانی برای نفت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا تا چه میزان 
کاهش پیدا خواهد کرد اما چندین تحلیلگر از جمله آژانس 

بین المللی انرژی میزان کاهش را حدود ۲۰ میلیون بشکه در 
روز معادل ۲۰ درصد تخمین زده اند.حتی این رقم هم با توجه 
به این که فعالیت ایرالینها و حمل و نقل شخصی محدود شده 
است، بسیار محافظه کارانه به نظر می رسد.بر اساس گزارش 
رویترز، در مجموع بازار جهانی نفت عملکرد نسبتا خوبی داشته 
زیرا اشباع عرضه باعث فروپاشی قیمتها شده و در نهایت تولید 
باید کاهش پیدا کند تا مطابق با میزان تقاضا شود. اما مشکل 
اینجاست که هیچ تولیدکننده ای نمی خواهد دست از کار 
بکشد در نتیجه تولید ضررده برای مدتی ادامه خواهد داشت و 
نهایتا شرکتهای پرهزینه ناچار می شوند به واقعیت تن دهند.

آژانس بین المللی انرژی )IEA( در گزارشی هشدار داد که 
بحران جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا در سراسر زنجیره 
تامین جهانی نفت ملموس خواهد شــد و در سایر بخشهای 
انرژی انعکاس پیدا می کند.قیمتهای نفت از زمان شــیوع 
ویروس کرونا که مصرف جهانی سوخت را به میزان چشمگیری 
کاهش داده و همچنین به دلیل شــوک عرضه پس از پایان 
توافق محدودیت عرضه تولیدکنندگان اوپک و روسیه، سقوط 
کرده است.قیمت نفت خام در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ با ۷۰ 
درصد کاهش، بزرگترین سقوط سه ماهه در تاریخ را رقم زد و 
در مارس حدود ۵۵ درصد کاهش داشت که کاهش ماهانه کم 
سابقه ای بود. قیمتها دوشنبه هفته جاری به پایین ترین حد 
از سال ۲۰۰۲ سقوط کردند.طبق گزارش آژانس بین المللی 
انرژی، قیمت حدود پنج میلیون بشکه نفت که روزانه در جهان 

تولید می شود کفاف هزینه های استخراج را نمی دهد.
قیمت نفت برای تولیدکنندگان غرب کانادا تک رقمی شده و 
قیمتهای منفی در بخشهایی از آمریکای شمالی برای برخی از 
گریدهای نفتی دیگر مشاهده می شود.تولیدکنندگان نفت با 
کاهش عمده هزینه روی تولید جدید، به این وضعیت واکنش 
نشان داده اند و کاهش اولیه هزینه ها از ۲۰ تا ۳۵ درصد نسبت 
به هزینه ای که برای سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده بود، متغیر 

بوده است.

بررسی قیمت دالر در سال گذشته نشان می دهد که تغییرات 
قیمتی در ابتدا و انتهای سال چندان زیاد نبوده و قیمت این 
ارز در پایان سال نســبت به ابتدای سال گذشته ۱۱ درصد 
افزایش داشــته اســت.قیمت ارز همواره یکی از مهم ترین 
مولفه های اقتصادی ایران بوده و نرخ تورم، رشد اقتصادی، 
صادرات و واردات و امثال آن نیز به این نرخ وابسته است که در 
سال های گذشته دالالن ارزی و سفته بازان با تالش های خود 
تاثیرات بسیار نامطلوبی را بر این بازار می گذاشتند.در حال 
حاضر، دالر پراهمیت ترین ارز حاضر در کشــور برای عموم 
مردم است و بانک مرکزی نیز در سال های اخیر توانسته آثار 
منفی فعالیت های دالالن ارزی را با سیاست های خود کاهش 
دهد.تغییرات ناگهانی نرخ ارز در اقتصاد ایران، همیشه سبب 
شــده تا واحدهای تولیدی ضربه های سنگینی بخورند و از 

سوی دیگر، نرخ تورم نیز با ســرعت سرسام آوری افزایش و 
قدرت خرید مردم کاهش یابد که همین امر، اعتراض مردم 
را نیز نسبت به این اتفاق برمی انگیزد.از سوی دیگر، مردم در 
سال های گذشته تالش کرده اند تا با صعودی شدن قیمت ارز، 
سرمایه های خود را به طال یا ارز تبدیل کنند؛ بلکه بتوانند از 
کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند، اما در بسیاری از موارد 
این اقدام، مردم را بیش از پیش متضرر کرده است.بررســی 
قیمت دالر در سالی که گذشت نشان می دهد که تغییرات 
قیمتی این ارز نسبت به سال های گذشته دامنه کمتری داشته 
و به عبارتی بانک مرکزی توانسته از ایجاد نوسانات هیجانی 
در این بازار جلوگیری کند.بر اســاس ایــن گزارش، قیمت 
فروش هر دالر آمریکا در فروردین ســال گذشته در صرافی 
ملی حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان بوده که نســبت به اسفند 

پیش از آن روند افزایش داشته است.بررسی روند تغییرات 
نرخ ارز نشان می دهد که قیمت دالر در سه ماهه ابتدایی سال 
گذشته عموما افزایشی بوده، اما در ماه سوم )خرداد( تغییری 
در نمودار قیمت دالر ایجاد شده است؛ به طوریکه قیمت هر 
دالر آمریکا در صرافی های بانکی در اردیبهشت ماه به حدود 
۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسید، اما در نهایت در نیمه خرداد ماه 
قیمت دالر کاهشی شد و تا ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان هم رسید.

کاهش قیمت دالر ادامه یافت تا وعده رئیس کل بانک مرکزی 
مبنی بر بازگشت قیمت دالر به کانال ۱۱ هزار تومان تحقق 
یابد؛ به گونه ای که در تیرماه سال گذشته قیمت دالر به ۱۱ 
هزار و ۹۵۰ تومان رسید و همین روند کاهشی تا قیمت ۱۱ 
هزار و ۳۰۰ تومانی در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ ادامه یافت.در 
دو ماه نخست نیمه دوم سال گذشته قیمت ارز تقریبا ثابت 

بود و تغییر چندانی در این قیمت مشاهده نشد، اما از آذرماه 
رشد قیمت ارز بار دیگر شدت یافت تا اینکه در نیمه های این 
ماه، قیمت فروش هر دالر آمریکا در صرافی های مجاز بانک 
مرکزی به حدود ۱۳ هزار تومان رسید.دی ماه نیز قیمت ها در 
همین حدود ماند تا اینکه به رغم شیوع ویروس کرونا در جهان 
و بسته شدن مرزهای ایران و لغو تمامی سفرهای خارجی، در 
دوماه پایانی سال، مثل سال های گذشته قیمت ارز افزایش 
یافت و در بهمن ماه به ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسید و در نهایت 

سال گذشته را با قیمتی بیش از ۱۵ هزار تومان تمام کرد.
با این حال بررسی قیمت ارز در سال گذشته حاکی از آن است 
که تغییر قیمتی در این سال حدود ۱۱ درصد بوده است؛ به 
عبارت دیگر قیمت دالر در انتهای ســال گذشته نسبت به 

ابتدای آن، حدود ۱۱ درصد رشد داشته است.

آژانس بین المللی انرژی: قیمت نفت دیگر کفاف هزینه های استخراج آن را نمی دهد 
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قیمت سکه طرح جدید ۱۴ فروردین ۹۹ به ۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید پنج شنبه ۱۴ فروردین ۹۹ به ۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار 
تومان اعالم شده است.قیمت نیم سکه نیز در معامالت پنج شنبه ۳ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان اعالم شده اما آخرین نرخ اعالمی برای ربع سکه به ۱۱ فروردین امسال برمی گردد.هر اونس طال در 

بازارهای جهانی ۱۵۹۳ دالر و ۷۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۶۳۴ هزار و ۸۳۷ تومان است.



3 اقتصاد
ایران

روزنامه كسب و كار| سال هفتم،شماره 1880| شنبه 16  فروردین ماه 1399

شیوع بیماری کرونا درست 
در زمانی که مشــاغل می 
توانستند رکود حاکم یک 
ســاله در بازارها را جبران 
کنند موجب شد تا بسیاری 
از نیروهای کار و کارگران این کسب و کارها به دلیل 
تعطیلی یا ورشکستگی بنگاهها از کار تعدیل شوند. 
از طرفی دیگر تعداد بسیار زیادی از کارگران روزمزد 
که با کار روزانه دستمزد داشتند نیز بیکار شده اند 
و گذران زندگی برایشــان ناممکن شــده است. در 
این بین دولت اعالم کرده که قرار اســت بسته های 
حمایتی ویژه ای در اختیار این افراد قرار بگیرد که 
در این رابطه روند طوالنی شناسایی درست این افراد 
شــرایط را ســخت تر خواهد کرد. رحمانی فضلی، 
وزیر کشــور روز گذشــته اعالم کردکه قرار است 
اعتبارصندوق بیمه بیکاری را 5 هزار میلیارد تومان 
افزایش دند تا جوابگــوی خیل بیکاران بحرن کرونا 
باشــد. اختصاص این اعتبار در حالی است که این 
صندوق تا ماه گذشته 2 هزار میلیارد تومان کسری 
داشته و مسئوالن از کارفرمایان خواستند که تا حد 

امکان از تعدیل نیروی کار اجتناب کنند. 
این اظهارات در حالی اســت که هیچ یــک از این 
کارگران امکانی برای ثبت نام دریافت بیمه بیکاری 

ندارند و امید می رود مانند ســنوات قبلی از لیست 
شناســایی دولت حذف نشــوند.  مشــاغلی مانند 
دستفروش ها، نظافتچی ها، کارگران ساختمانی و 
خدماتی،  مشاغل خانگی، مسافرکش ها، پیک های 
موتوری، رانندگان تاکسی، رانندگان آموزشگاه های 
رانندگی، تعمیرکاران لوازم خانگی، پیک رستوران 
ها، چرخی های بازار، کارگرانی در کارگاه های کمتر 
از 10 نفــر و.... به دلیل اینکه قــراردادی بین آنها و 
کارفرما به صورت رســمی منعقد نمی شود، به نظر 

می رسد که مشمول بیمه بیکاری نمی شوند. کاظم 
فرج اللهی، فعال کارگری تصدیق کرده که  بسیاری از 
کارگران بیکار شده به دلیل عدم نظارت کافی تحت 
پوشش قانون کار و بیمه نبوده اند و بیمه بیکاری به 
آنها تعلق نمی گیرد. او هم زمان هشدار داده که تب و 
مرگ در کمین آن دسته از کارگرانی است که هنوز 
محصوالت شان خریدار دارد و می توانند اسفند ماه، 
حقوقی به خانه ببرند.  بیشترین ضرر برای آن دسته 
از افرادی است که با قرنطینه درآمد خود را به طور 

کامل از دســت داده اند. این دســته افراد نه حقوق 
ثابتی دارنــد و نه قراردادی دارند کــه بتوانند برای 
بیمه بیکاری اقدام کنند. معموالً  هم از لیست دولت 
برای پرداخت بسته حمایتی حذف می شوند. البته 
پرداخت نهایتاً  600 هــزار تومانی دولت مگر چقدر 
می تواند به آنهــا برای امرار معــاش زندگی کمک 
کند در شرایطی که به گفته ی نمایندگان کارگران 
حداقل سبد معیشت کارگران 4 میلیون و 940 هزار 

تومان است.
با شــیوع ویروس کرونا، فعالیت شــاغالن برخی از 
بخش های اقتصادی با اختالل و کسادی چشمگیری 
مواجه شــده اســت. این موضوع برای شاغالنی که 
بیمه  شغلی ندارند، بسیار دشــوارتر و شکننده تر از 
سایر شاغالن است؛ چراکه این افراد نه مشمول بیمه 
بیکاری هستند و نه مشمول مساعدت های کارفرما 
می شوند و همچنین به جهت نبود اطالعات الزم، از 
کمک های مالی و وام هایــی که دولت برای حمایت 
از شــاغالن در نظر گرفته نیز بهره مند نمی شــوند. 
بررسی های آماری نشــان می دهد درحال حاضر از 
مجموع 24 میلیون و 446 هزار شاغل کشور، حدود 
1۷ میلیون و 44۸ هزار نفر از آنان در صندوق های 
بیمه ای و بازنشستگی کشور بیمه شده و نزدیک به 
۷ میلیون نفر فاقد بیمه هستند. همچنین بررسی ها 
نشــان می دهد از این ۷ میلیون نفر، نزدیک به 5/2 
میلیون نفر در شهرهای کشــور و 5/4 میلیون نفر 

دیگر در روستاها زندگی می کنند.

۷ میلیون    از   شاغالن   كشور    بیمه   ندارند   و    مشمول   حمایت های   دولت   نیستند

دست خالی   روزمزدها   از تسهیالت  حمایتی
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

سخنگوی صنعت تایر با بیان اینکه ابالغیه ای از سوی 
وزارت صنعت برای تعطیلی کارخانجات الستیک صادر 
نشده است، گفت: هم اکنون در بازار هیچ کمبودی در 
بخش الستیک نیست و کارخانجات روند تولید خود را 

انجام می دهند.
مصطفی تنها با اشاره به اینکه در شرایط فعلی برخی از 
کارخانجات الستیک فعالیت تعمیراتی فصل تابستان 
خود که حدود یک هفته تا 10 روز اســت را انجام می 
دهند، گفت: مابقی کارخانجــات تعطیل نبوده و روند 

فعالیت خود را برای تأمین نیاز مردم انجام می دهند. 
وی با بیان اینکــه ابالغیه ای از ســوی وزارت صنعت 
برای تعطیلی کارخانجات الستیک صادر نشده است، 
افزود: هم اکنون در بازار هیچ کمبود در بخش الستیک 
نیست و کارخانجات روند تولید خود را انجام می دهند. 
سخنگوی صنعت تایر تصریح کرد: این روزها صنایع به 
سختی فعالیت کرده و نیازمند حمایت جدی دولت در 
سال جهش تولید هستند در غیر این صورت نمی توانیم 

به برنامه های تعریف شده دست پیدا کنیم.

مدیر عامل اتحادیه زنبورداران گفت: ســالیانه به طور 
متوسط 90 هزار تن عسل در کشــور تولید می شود.

حسین باستانی مدیرعامل اتحادیه زنبورداران درباره 
آخرین وضعیت تولید عسل اظهار کرد: سالیانه به طور 
متوسط 90 هزار تن عسل در کشور تولید می شود که با 
استاندارد سازی عسل، میزان تولید از نظر کمی کاهش 
می یابد.وی قیمت منطقی هر کیلو عســل در خرده 
فروشی ها را با احتساب تورم و هزینه های تولید 60 هزار 
تا ۷0 هزار تومان اعالم کرد.باستانی با تاکید بر این مسئله 
که مصرف عسل در ارتقای سیستم ایمنی بدن نقش 
بســزایی دارد، بیان کرد: با توجه به گسترش ویروس 
کرونا و نقش مهم مصرف عسل در ارتقای سیستم ایمنی 
بدن، اما تبلیغاتی در این خصوص صورت نمی گیرد، در 

حالی که استفاده از این عسل به عنوان بهترین  معجون 
می تواند عمل کند.

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت صادرات عسل 
بیان کرد: شرایط فعلی تحریم مشــکالتی را از لحاظ 
تبادالت ارزی ایجاد کرده اســت که ایــن امر در کنار 
سخت گیری استاندارد باقی مانده سموم موجب شده 
صادرات رونق چندانی نداشــته باشد، به همین خاطر 
امسال اتحادیه از طریق برنامه آموزشی سعی دارد این 
مشکالت را از نظر داروهای استاندارد زنبور عسل مرتفع 
کند.وی با تاکید بر اجرای استاندارد اجباری عسل گفت: 
با اجرای استاندارد سازی عسل تمامی زنبورداران موظف 
به تولید عسل استاندارد هستند که این امر در افزایش 

صادرات تاثیر بسزایی دارد.

رئیس اتحادیه آجیل و خشــکبار تهران با اشاره به 
تعطیلی صنف خشــکبار تا 16 فروردین و عدم ابالغ 
تصمیم جدیــد مبنی بر ادامه ایــن وضعیت، گفت: 
امیدواریم در جلسه هفته آینده استانداری مصوبات 
خوبی برای اصناف داشــته باشد.مصطفی احمدی 
در خصوص تعطیلی صنف آجیل و خشــکبار تا 20 
فروردین ماه اظهار داشــت: کلیه مغــازه های زیر 
مجموعه اتحادیه طبق لیســتی که اعالم شده بود، 
بر اســاس آخرین ابالغیه تا 16 فروردین ماه تعطیل 
خواهد بود و اینکه این تاریخ تا 20 فروردین ماه ادامه 

داشته باشد، هنوز اطالع داده نشده است.
وی در خصــوص ضرر صنــف اجیل و خشــکبار و 
درخواست این اتحادیه برای کمک اعضای این صنف 
گفت: طی نامه ای به اتاق اصناف تهران خسارت ها و 
ضرر هایی که این اصناف به دلیل تعطیلی و جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا متحمل شده را اعالم کرده ایم و 
امیدواریم دولت برای جبران این خسارت ها اقدامات 
الزم را انجام دهد.رئیس اتحادیه اجیل و خشــکبار 

تهران در مورد پیشنهاداتی که برای جبران خسارت 
این صنف ارائه شده، گفت: پیشنهاداتی در خصوص 
مالیات، بیمه های بیکاری کارگران و جبران هسارت 
بر اجناس ارائه شــده زیرا در صنف اجیل و خشکبار 
اقالمی که فراوری می شوند، مدت زمان مصرف آنها 
کاهش یافته و نهایتا تا اردیبهشت ماه قابل استفاده 
و فروش اســت، زیرا مزه خود را از دست داده و قابل 

فروش نیستند.
وی ادامه داد: صنف آجیل و خشکبار عالوه بر ضررهایی 
که در خصوص کارگر و آب و برق متحمل می شیود، 
مهمترین خسارت آن مربوط به اجناس است، بنابراین 
از مسئوالن درخواســت کرده ایم که نگاه ویژه ای به 
جبران خسارت این صنف داشته باشند.احمدی در 
پایان با بیان اینکه درخواست های خود را طی نامه ای 
به اتاق اصناف تهران ارائه کرده ایم و با توجه به اینکه در 
هر استان، استانداران باید تصمیم گیری الزم را در این 
خصوص انجام دهند، امیدواریم در جلسه هفته آینده 

استانداری مصوبات خوبی برای اصناف اتخاذ شود.

کرونا مصیبتی است که در قرن بیست و یکم 
به صورت همه گیر و جهانی همه کشــورها 
را درگیر خود کرده اســت. به هر حال آثار 
کرونا بعد از مدتی مثال چند ماه آینده حل 
خواهد شد و از بین می رود. یکی از عوارض 
دوره کرونا این است که تولید جهانی تقریبا 
به صفر رســیده چون واحدهای تولیدی و 
خدماتی و توزیع کاال در همه ابعاد کوچک، 

متوسط و بزرگ کار نکرده اند.
درنتیجه می توانیم بگوییم که اقتصاد جهانی 
در کما فرو رفته اســت. این فارغ از شــوک 
نفتی بود که قبل از این در اوایل کرونا حادث 
شد. آنچه می ماند آن اســت که دولت ها و 
ســردمداران اقتصادی دنیا در این روزهایی 
که همه در قرنطینه خانگی هستند راجع به 
پساکرونا فکر کنند. یعنی اقتصاد جهانی بعد 
از کرونا می خواهد به کدام سمت و سو برود؛ 
این قطار اقتصاد جهانی که ما هم در این قطار 
هستیم و یکی از واگن های آن را اشغال کرده 
ایم. ما هم باید فکر کنیم و ببینیم که اقتصاد 
جهانی می خواهد به کدام سمت و سو برود. 
تصور من این است که در زمان پساکرونا به 
هر حال به دلیل عدم تولید، اتفاقی که خواهد 
افتاد این اســت که انبار کاالها همه تقریبا 
تخلیه شده، کاالهای بادوام در انبارها مانده 
و خریداری پیدا نکرده است. بنابراین اتفاقی 
که می افتد این اســت که اول ما باید تولید 
کنیم که انبارهایی که خالی شــده همه را 
جایگزین کنیم. برای فروش کاالهای بادوامی 
که فروش نرفته مثل لوازم خانگی، اتومبیل 
و… نظام بانکی باید تسهیالتی را در اختیار 
بازار مصرف قرار دهد تا اینها بتوانند کاالهای 
بادوام را خریداری کنند تا چرخ اقتصاد دنیا 
به چرخش درآید؛ اما کاری که باید بکنیم این 
است که عمال دیدیم در این فضای کرونایی، 

اتحادیه های اقتصادی که در دنیا وجود دارد 
کارآمدی کافی را نداشــتند. این اتحادیه ها 
شامل جی 20، جی ۷، اتحادیه اروپا ، آ.سه.

آن و اتحادیه های کوچک تری که در منطقه 
هستند مثل شــورای همکاری های خلیج 
فارس، اکــو و.. کارآمدی الزم را نداشــتند. 
بنابراین بزرگان اقتصاد دنیا باید بنشینند و 
یک ساز و کار جدیدی برای پساکرونا طراحی 
کنند که در این اقتصاد جهانی پساکرونایی، 
عدالت اقتصادی بهتــر از قبل از کرونا اتفاق 
بیفتد. هیچ وقت در دنیا اتفاقی نمی افتاد به 
این معنا که اقتصاد جهانی کال در حالت کما 
فرو برود و یک حالت ســکون پیدا کند و در 
این سکون اقتصاددان دنیا به جای اینکه گناه 
را بر گردن هم بیندازند، کنار هم بنشینند و 
تدبیر اقتصادی جهانی و راهکار جدیدتری را 
مطرح کنند که بیشتر در آن عدالت اقتصادی 
مطرح باشد، امکان رشد کشورهای با درآمد 
کمتر مهیاتر باشــد، امکان سلطه اقتصادی 
اقتصادهای بزرگ بــر اقتصادهای کوچک و 
متوسط کمتر باشد و به یک مفهوم، عدالت 
اقتصادی بیشــتر برقرار باشد. طبیعی است 
که در این شــرایط دولت هــا دارند کمک 
هایی به مردم می کنند که آن ها اوال بتوانند 
مایحتاج خود را فراهم کنند و ثانیا آن چرخه 
اقتصاد مصرفی باز بچرخد یعنی چرخ اقتصاد 
مواد غذایی و لــوازم مصرفی هم تا حدودی 
بچرخد. انگلیس، آمریــکا، اتحادیه اروپا و 
آلمان هم به مردم ســرزمین شــان کمک 
هایی می دهند و در ایران هم با تمام بحران 
های اقتصادی، بسته معیشتی به مردم می 
دهند. همه اینها از عوارض کمای اقتصادی 
اســت. بعد از ایــن حتما باید یــک فرمول 
 اقتصادی جدید از سوی بزرگان اقتصاد دنیا 

مطرح شود.

شیوع ویروس کرونا در کشور 
باعث شد تا تعداد معامالت 
مسکن در اســفند ماه سال 
گذشــته کاهش یابــد ولی 
براساس گزارش ها قیمت ها 
کماکان رو به رشد بوده اســت. با وجود این که هر ساله 
همزمان با آغاز فصل بهار، در فروردین ماه بازار مسکن 
روزهای کم رونفی را ســپری می کنــد و تعداد خرید و 
فروش ها در این ماه روندی کاهشــی به خود می گیرد، 
پیش بینی می شود این وضعیت با ادامه شیوع کرونا در 
کشور ادامه داشته باشد. آمارها حاکی از آن است که در 
فروردین سال گذشته تعداد معامالت واحدهای مسکونی 
شــهر تهران به ۳ هزار و 42۳ فقره رسید که نسبت به 

اسفند 9۷ و فروردین 9۷ به ترتیب ۷۳.۳ و ۳2.2درصد 
کاهش را ثبت کرد.

آن طور که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت 
راه و شهرســازی اعالم کرده، در اســفندماه 9۸ تعداد 
مبایعه نامه ها با یک کاهش شدید به 10 هزار و 242 فقره 
رسیده است. این در حالی است که تعداد مبایعه نامه ها 
در بهمن ماه سال 9۸ بالغ بر 1۳ هزار و 550 فقره بود که 
این آمار به خوبی نشان می دهد در اسفند ماه حدود ۳ 
هزار و ۳0۸ فقره تعداد میایعه نامه کاهش یافته است. 
در اسفند ماه سال 9۷ نیز تعداد مبایعه نامه ها 1۳ هزار و 
۳۳ فقره بود. این کاهش معامالت به دنبال شیوع کرونا 

در کشور اتفاق افتاد.
در این میان، یک عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره 
به تاثیر شیوع کرونا ویروس بر کاهش معامالت مسکن، 
می گوید:  با تداوم این روند،   قیمت مسکن کاهش بسیاری 
خواهد داشت. به اعتقاد سید احسن علوی، آمارهای ارائه 

شده نشان دهنده اثرگذاری مستقیم شیوع بیماری کرونا 
در حوزه اقتصادی کشور است؛ به طوری که پس از شیوع 
این بیماری عمال بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین 

بازارهای اقتصادی کشور متوقف یا کم رونق شده است.
وی تصریــح می کند: قطعا کاهش معامالت مســکن 
طی یک ماه پایانی سال 9۸ در نزولی شدن روند قیمت 
گذاری مسکن اثرگذار بوده است، به طور حتم اگر این 
روند تداوم داشته باشد، قیمت مسکن کاهش بسیاری 
خواهد داشت. علوی عنوان می کند: از سوی دیگر، در 
صورت کنترل شیوع بیماری کرونا و برگشتن بازارهای 
اقتصادی به حالت عادی، ما در سال 99 شاهد افزایش 
چشــمگیر قیمت مســکن نخواهیم بود. کارشناسان 
معتقدند که قیمت مسکن حداکثر به میزان تورم افزایش 

خواهد داشت.
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز اعتقاد 
دارد؛ بازار مسکن سال 99 وضعیت کم نوسانی را خواهد 

داشت. وی با بیان این که بازار مسکن در سال 99، بازاری 
باثبات خواهد بود، می گوید: با توجه به وضعیت و روند 
بازار، به نظر نمی رســد که قیمت مســکن در سال 99 
افزایش چشمگیری داشته باشد و وضعیت بازار کم نوسان 
خواهد بود.وی با بیان این که دولت برای مدیریت بازار 
مسکن باید برای نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه های 
خرد و کالن در کشور برنامه ریزی کند،   می افزاید: یکی از 
راهکارهای مدیریت بازار مسکن، افزایش تولید واحدهای 
مسکونی است، در این شرایط اگر تقاضا برای خرید نیز باال 
برود، می توان بازار را با تزریق واحدهای جدید مدیریت 
کرد و مانع از افزایش چشمگیر قیمت مسکن شد. وی 
تاکید می کند:  متاســفانه دولت تاکنون اقدامات قابل 
قبولی در عرصه تولید مسکن صورت نداده و اقداماتشان 
تنها منحصر به طراحی طرح ملی مسکن و ثبت نام از 
متقاضیان بوده است، اما تاکنون اقدام عملی در این عرصه 

صورت نگرفته است.

نظام بانکی از بسته ۲۲ بندی برای جهش تولید مسکن در سال99رونمایی كرد

پیش بینی رکود  فراگیر بازار مسکن
گروه اقتصاد ایران

News kasbokar@gmail.com

تسهیالت حمایتی و ضعف بانک های اطالعاتی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

مطابق ماده 2 قانون بیمه بیکاری، کارگران کارگاه هایی که به صورت غیرارادی به هر دلیل تعطیل شود، با تایید وزارت کار، به صندوق بیمه بیکاری ارجاع داده می شوند. این در حالی است که تامین اعتبار این صندوق مشکلی نداشته باشد. 
اما در شرایط حاضر بیکاران تا قبل از بحران کرونا با چالش هایی در این باره مواجه بوده اند. بانک اطالعاتی در زمان قبل از کرونا نیز تکمیل نبوده و در شرایط حاضر نیز شناسایی افراد و اختصاص منصفانه اعتبارات به آنها مشکل آفرین است. 
البته در تمام دنیا دولت ها در تالش هستند که در حوزه تامین اجتماعی، اندوخته الزم را برای رفع نیاز شهروندان خود در چنین شرایط بحرانی تامین کنند. بنابراین، وقتی دولتی، مالیات و عوارض از مردم دریافت می کنند و اداره کشور را در 

دست دارند، باید نسبت به چنین بحران هایی به مانند شیوع کرونا یا بروز سیل و امثال آن، پیش بینی های اعتباری الزم را نیز صورت داده باشد. 
بنابراین دولت باید با در نظر گرفتن روش های درست شناسایی افراد بیکار و کارگران روزمرد روند اختصاص تسهیالت حمایتی را درست طی کند. کارگران روزمزد آسیب پذیرترین قشر در بحران کرونا هستند که شاید از چشم دولت دور 
بمانند چراکه این افراد به دلیل نداشتن بیمه و در برخی موارد قراردادهای مشخص، در هیچ سامانه ای عضویت ندارند. در حال حاضر، تصوری از زمان پایان این بحران در کشور در دست نیست، باید برای تامین نیاز اقشاری نظیر، کارگران جز، 

دستفروشان و کاسبان خرد اقدام کرده و ضمن شناسایی این افراد با پرداخت وجوه قرض الحسنه یا اعتباری از فشار شدید به این طبقه از جامعه جلوگیری کنیم.

کاهش تقاضا امید به کاهش قیمت مسکن را افزایش داده است
علی ملکی، کارشناس مسکن

مسکن از آن دسته بازارهایی بود که شیوع بیماری کرونا تا حد زیادی توانسته تاثیرات بسیاری بر روی آن داشته باشد. بازار مسکن تحت تاثیر عوامل مختلفی در سالهای اخیر بخصوص در دو سال گذشته قرار داشته است و نوسانات قیمتی 
زیادی را تجربه کرده است. امروز در شرایطی قرار داریم که نه فروشنده و نه خریداری در بازار مسکن وجود دارد و به دلیل کاهش تقاضا امید به کاهش قیمت در این بازار را داریم.

بنباراین با شیوع بیماری کرونا در ایران، تمام بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن دچار افت معامالت شده اند که این مسئله عمال بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته است. بازار مسکن نیز مانند بازارهای دیگر اقتصادی تحت تأثیر شیوع بیماری 
کرونا قرار گرفته است، به این صورت که میزان مراجعه مردم برای خرید و فروش مسکن به مشاوران امالک به میزان چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس آمارها میزان معامالت مسکن در دی و بهمن ماه افزایش قابل توجهی داشت و این 

مسئله موجب شد که قیمت مسکن چند درصد افزایش یابد، زیرا بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا است و وقتی تقاضا باال می رود، قیمت ها افزایش می یابد.
حال شاهدیم که با شیوع بیماری کرونا در ایران، تمام بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن دچار افت معامالت شده اند، این مسئله عمال بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته است. پیش بینی می شود که با تداوم وضعیت اقتصادی کشور و کاهش 
معامالت بازار مسکن، قیمت ملک و خانه روند کاهش به خود بگیرد، زیرا همان طور که گفتم با کاهش تقاضا، قیمت مسکن به سمت کاهش و واقعی شدن حرکت خواهد کرد. البته به نظر می رسد که قیمت در بازار مسکن در سال آینده نیز 

روند افزایش نخواهد داشت، زیرا از یک طرف قیمت در بازار اشباع شده و از طرف دیگر بازار مسکن در سال آینده تحت تأثیر شیوع کرونا خواهد بود.

اقتصاد جهانی  در کما

رئیس اتحادیه آجیل: 

تصمیمی برای تعطیلی صنف تا ۲۰ فروردین ابالغ نشده است

سخنگوی صنعت تایر: 

کارخانه های الستیک سازی فعال هستند

تولید عسل به 90 هزار تن رسید 

قیمت واقعی هر کیلو عسل ۷۰ هزار تومان

ادامه  سرمقاله
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معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری:
3 گروه مستقل روی واكسن بیماری كرونا كار می كنند

معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری گفت: ســه گروه مستقل روی واکسن 
بیماری کرونا کار می کنند و صدها کارآزمایی بالینی روزانه در حال انجام است. به 
گزارش کســب و کار نیوز به نقل از فارس، سورنا ستاری در پست اینستاگرام خور 
درباره فعالیت های این معاونت و شــرکت های دانش بنیان نوشت از ابتدای این 
بحران، شرکت های دانش بنیان، محققین و بسیاری از استارت آپ ها تالش هایی 
شبانه روزی برای تهیه اقالم مرتبط با این مبارزه داشــتند. وی ادامه داد: از تولید 
دستگاه های تولید ماســک، مواد ضدعفونی تا تجهیزات بسیار پیشرفته پزشکی 
مانند ونتیالتور، تجهیزات اتاق های icu ، ســی تی اسکن و تولید انبوه کیت های 
تشخیصی و همینطور تالش های بسیاری برای تهیه واکسن و دارو در حال انجام 
است.به گفته ستاری، تنها سه گروه مستقل بر روی واکسن بیماری کار می کنند 
و صدها کارآزمایی بالینی روزانه در حال انجام اســت. حال به نقطه ای رسیده ایم 
که بیماری تحت کنترل درآمده است و این موضوع بدست نیامده است مگر با صبر 
و حوصله مردم و حمایت های آنها از فرزندانشان در کادر درمانی و تالش شرکت 
های دانش بنیان و تالش انبوه محققین در دانشگاه ها. وی افزود: حال باید خود را 
به این مهمان ناخوانده جدید عادت دهیم، این ویروس جزئی از زندگی همه مردم 
جهان شده است و همواره تا ابد همراه مردمان دنیا خواهد بود. پس از کشف دارو 
و واکسن، این ویروس مانند بسیاری از ویروس های دیگر به همراه بشریت خواهد 
بود. قطعا بسیاری از اصول زندگی مردم دنیا در آینده تغییر خواهد کرد. روش های 
آموزش، تفریح و یا خرید و بسیاری از عادات روزانه تحت تاثیر این ویروس تغییر می 
کند. ستاری ادامه داد: کسب و کارهای جدید متولد می شوند و ظهور می یابند و 
برخی ازبین خواهند رفت. فرصت های بسیاری پیشروی جوانانی است که ایده های 
جدیدی را برای بهبود کیفیت زندگی مردم در جهان همراه کرونا دارند و باید از این 
فرصت پیش آمده امیدوارانه به بهترین نحو ممکن استفاده کنند. زندگی می گذرد 

ولی با قوانین و مقررات جدید.

نماینده مجلس عنوان کرد:
»استارتاپ ها« رقیب جدید »صدا و سیما«

انتشار فیلم مخالفت رئیس صدا و ســیما در خصوص تبلیغ رایگان شرکت های 
اینترنتی در جلسه ســتاد ملی مبارزه با کرونا، واکنش شدید انتقادی کاربران را 
به همراه داشت. به گزارش بورس نیوز، سینا کمالخانی، نماینده یازدهمین دوره 
مجلس عنوان کرد: صداو سیما یکی از بزرگترین ســازمان هایی است که بخش 
خصوصی را رقیب خود در همه زمینه های اپلیکیشــن، کسب وکار های نوپا و… 
می داند. وی ادامه داد:این ســازمان خود را تمام عیار و با کســوت تمام فرهنگی 
می بیند و توقع باالیی است اگر نســبت به تبلیغ استارتاپ های بخش خصوصی 
اقدامی داشته باشد. البته به نظر می رسد بعد از ایجاد روند حمایتی دولت و مجلس 
از کسب وکارها، صداوسیما هم ناگزیر به حمایت استارتاپ های بخش خصوصی 
شده و البته شاید بزرگترین خدمت آن، حذف نگاه رقابتی به بخش خصوصی باشد.

کمالخانی به تغییر در روش های تامین نیاز مردم اشــاره داشت و گفت: در حال 
حاضر ۸۰درصد نیاز های روزمره مردم توسط استارتاپ ها البته بیشتر در شهر ها و 
کالن شهر ها تامین می شود. خیلی از استارتاپ ها به عرصه ارتباطات ورود کرده و 
زیرساخت ها، بستر های ارتباطی و اپلیکیشن های ارتباطی ارائه می دهند که با توجه 
به همزمانی تعطیالت عید و نیاز به ارتباطات و اجرای سنت های پیشین توانستند 
نقشی پررنگ تررا داشته باشند. نماینده یازدهمین دوره مجلس از دیدگاه متفاوت 
مجلس نسبت به استارتاپ ها ســخن گفت و افزود: دید مجلس از حالت منفی به 
حالت معلق و مسکوت درآمده که نشان می دهد با تجربه های خوبی که در سال های 
اخیر از استارتاپ ها شاهد بوده، منتظر است، ببیند چه اتفاقی می افتد. وی ادامه داد: 
اگر صحبت از سه سال پیش بود شاید مجلس حق را کامل به دولت می داد. امروز 
به مجلس ثابت شده که خیلی از استارتاپ ها پویا شده و توانسته اند با دست خود 
بدون حمایت حاکمیتی جای نهادها، سازمان ها، ارگان های دولتی و نیمه دولتی 
را بگیرند. دولت نیز باید نسبت به تغییر رویکرد و کوچک شدن اقداماتی داشته و 

عرصه را برای فعالیت استارتاپ ها باز کند.

براری مطرح کرد
اولویت تبدیل نیاز ســازمان های دولتی به بازاری 

پایدار برای استارتاپ ها
رئیس سازمان فضایی کشــور و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
گفت: سازمان های دولتی عالقمند به استفاده از فناوری فضایی برای توسعه 
و رفع نیازهای خود هستند. اولویت سازمان فضایی، تبدیل این نیازها به 
یک بازار پایدار برای استارت آپ ها است.مرتضی براری با انتشار یک پیام 
در صفحه شخصی خود نوشت: " سازمان های دولتی عالقمند به استفاده 
از فناوری فضایی برای توسعه و رفع نیازهای خود هستند. اولویت سازمان 
فضایی، تبدیل این نیازها به یک بازار پایدار برای استارت آپ ها است. نکته 
مهم تبدیل همکاری میان آنها به یک همکاری برد-برد اســت. خالقیت 

استارت آپ ها می تواند چنین مدلی را طراحی کند. "

رئیس شبکه فن بازار ملی ایران اعالم کرد
عرضه بیش از 13000 محصــول دانش بنیان در 

فن بازار در سال 98
رئیس شبکه فن بازار ملی ایران گفت: امضای ۳۲ قرارداد سرمایه گذاری 
فناوری به مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال، عرضه ۱۳۷۴۵ محصول دانش بنیان، 
۲۱۰ قرارداد بازاریابی و تاسیس چند فن بازار استانی و تخصصی از جمله 
بخشی از فعالیت های این شبکه در سال ۱۳۹۸ بود. به گزارش ایسنا، میالد 
صدرخانلو درباره فعالیت های شبکه فن بازار ملی ایران گفت: فعالیت های 
این شبکه در سالی که گذشت در چند حوزه قابل تقسیم بندی است، یکی از 
وظایف شبکه فن بازار ملی در کشور، اضافه کردن مراکز استانی و تخصصی 
فن بازار به این شبکه اســت که یکی از اولویت های اصلی شبکه فن بازار 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محسوب می شود. وی افزود: سه 
دفتر فن بازار منطقه ای در استان های آذربایجان غربی، لرستان و خراسان 
شمالی طی سال ۹۸ ایجاد شد که افتتاح دفاتر استان های آذربایجان غربی و 
خراسان شمالی با همکاری پارک های علم و فناوری آن استان ها و بازگشایی 
دفتر فن بازار منطقه ای لرستان، با همکاری شرکت شهرک های صنعتی 
آن استان بوده است. رئیس شبکه فن بازار ملی ایران ضمن توضیح تمایز 
فن بازارهای تخصصی و منطقه ای، افزود: در سال ۱۳۹۷ در کشور تنها فن 
بازار تخصصی صنعت گاز به شبکه فن بازار ملی متصل بود، خوشبختانه در 
سال ۱۳۹۸ تفاهم نامه های الزم، برای ایجاد فن بازارهای تخصصی جدید 
منعقد شد. ایجاد فن بازار تخصصی سالمت یکی از آخرین اقدامات در این 
زمینه بود که با توجه به همکاری انجام گرفته با وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی، انتظار می رود این فن بازار تخصصی در ماه های آغازین 
سال ۱۳۹۹ افتتاح شود. ایجاد فن بازار تخصصی شهر هوشمند با تولیت 
شهرداری تهران و دبیرخانه تهران هوشــمند، از دیگر اقداماتی بود که در 
سال ۱۳۹۸ انجام گرفت. صدرخانلو در این رابطه گفت: امیدوار هستیم که 
افتتاح رسمی آن با پایان یافتن مراحل مقدماتی از قبیل انتخاب کارگزار 

در سال ۱۳۹۹ انجام گیرد.

خبر

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از توقف دسترسی 
عمومی به پایگاه اطالعاتی این ســازمان از نیمه شب 
گذشته )۱۴ فروردین(  خبر می دهد و اعالم می کند 
که این یک اشتباه غیرعمدی بوده که توسط وزارت 
بهداشــت صورت گرفته است. براســاس توضیحات 
ســیف اهلل ابوترابی به پیوســت، دسترسی غیرمجاز 
تنها به اطالعات بخش محدودی از شهروندان ایرانی 
بوده که حاال در امنیــت کامل قرار دارد. براســاس 
اظهارت او با توجه به شــیوع ویروس کرونا در کشور 
وزارت بهداشت نیاز به اطالعات سامانه احراز هویت 
ثبت احوال داشته و براساس تفاهم نامه ای که آنها با 
این وزارتخانه داشــته اند قرار بوده تا این اطالعات با 
حفظ حریم خصوصی با وزارت بهداشــت به اشتراک  
گذاشته شود؛ اما در نهایت به دلیل یک اشتباه وزارت 
بهداشت اطالعات این سامانه در اینترنت قرار گرفته 
است. چهارشنبه شــب یک بات تلگرامی مدعی شد 
که توانسته با دسترسی مســتقیم به سرورهای ثبت 
احوال اطالعــات کاربران مانند نام، نــام خانوادگی، 
شماره ملی و نام پدر را در اختیار درخواست کنندگان 

مختلف بگذارد. طبق ادعای صاحبــان این بات، در 
این نفوذ اطالعــات برخی از ایرانی ها با مشــخصات 
کامل شناسنامه ای قابل استخراج بوده و حتی امکان 
دسترســی به اطالعات افراد متولد شــده در روز هم 
وجود دارد. حاال اما ســخنگوی ثبت احوال کشــور 
می گوید که جلوی این دسترسی را نیم شب گذشته 
و همزمان با افزایش میزان اســتعالم های خارجی از 
ســامانه خود گرفته اند. ابوترابی در توضیح جزییات 
این اتفاق به پیوســت گفت: »وزارت بهداشت مانند  
۲۰۰ دســتگاه دیگر با ما تفاهم نامه ای امضا کرده تا 
بحث تبادل اطالعات مربوط به احراز هویت در فضای 
مجازی را انجام دهیم. براساس این تفاهم نامه و با توجه 
به شرایط حساس کشور در زمان شیوع ویروس کرونا 
هم اطالعات ســامانه ثبت احوال طبق پروتکل های 
امنیتی الزم با وزارت بهداشت به اشتراک گذاشته شد؛ 
اما متاسفانه به نظر می رسد یک اشتباه غیر عمد که 
می تواند حاصل فشارهای این  روزها باشد باعث شده 
که این وزارتخانه اطالعات را در اینترنت قرار دهد.« 
ابوترابی با بیان اینکه سامانه ثبت احوال از نظر امنیتی 

از باالترین پروتکل های حفاظتی اســتفاده می کند 
می گوید که بعد از اینکــه آنها متوجه افزایش عجیب 
استعالم از سامانه خود شده اند، شــروع به بررسی و 
متوجه مشکل شده و جلوی دسترسی ها را گرفته اند.

او تاکید می کند که هیچ اطالعاتــی از کاربران روی 
این سامانه درز پیدا نکرده است. این ادعای ابوترابی 
درحالی است که گزارش های مختلف برخی کاربران 
در شــبکه های اجتماعی همراه با عکس های منتشر 
شده در این زمینه نشان می دهد که باتی که به صورت 
مستقیم به ســامانه ثبت احوال منتشر شده توانسته 
اطالعاتی مانند نام، نام خانوادگی، شــماره ملی و نام 
پدر را در اختیار جست وجوگران در بات خود بگذارد.

ابوترابی در واکنش به این اتفــاق گفت: »اینطور که 
اعالم شده نیســت و به جزنام و شماره ملی اطالعات 
دیگری از کاربران درز پیدا نکرده کــه یعنی در این 
اتفاق کسی امکان دسترســی به شماره تلفن،  محل 
سکونت، اطالعات خانوادگی افراد و … نداشته است. 
هرچند که به محض مطلع شــدن از این اتفاق هم ما 
سریعا جلوی دسترسی به اطالعات سامانه را گرفتیم.« 

او در توضیح چگونگی اطالع این سازمان از دسترسی 
غیرمجاز به سامانه احراز هویت سازمان ثبت احوال به 
پیوست توضیح داد:  »براساس تفاهم نامه ای که برای 
اشتراک گذاری این اطالعات با دستگاه های مختلف 
داریم هر دستگاه براســاس نیاز و همچنین بند های 
تفاهم نامه می تواند از این سامانه استعالم بگیرد. برای 
نمونه یک دستگاه  امکان استعالم ۵۰ هزار درخواست 
از این سامانه را دارند.« ابوترابی با اشاره به اینکه این 
سامانه بسیاری قوی اســت و در لحظه امکان ۶ هزار 
استعالم  به درخواست کنندگان خود را می دهد ادامه 
داد: »در رصد های شــب گذشــته متوجه شدیم که 
درخواست های استعالم از سامانه احراز هویتی ما به 
سرعت در حال افزایش است. در نهایت بررسی الزم را 
انجام و جلوی دسترسی غیر مجاز را گرفتیم.«ابوترابی 
همچنین در پاسخ به این سوال که چرا برای تبادل این 
اطالعات با وزارت بهداشت براساس قانون موجود از 
کارگروه تعامل پذیری مجوزهای الزم گرفته نشــده 
است اعالم کرد که در این زمینه وزارت بهداشت باید 

اقدامات الزم را انجام می داده است.

فرزین فردیس، نایب رئیس کمیســیون اقتصاد 
نوآوری و تحول دیجیتال اتــاق بازرگانی تهران، 
بخشنامه شــهرداری تهران مبنی بر استقرار سه 
ماهــه شــرکت دانش بنیان و اســتارت آپ ها در 
اماکن مســکونی را الزم اما ناکافی می داند که با 
توجه به مدت زمــان اندکی کــه در نظر گرفته، 
گرهی از مشکالت فعاالن این حوزه باز نمی کند. 
شهرداری تهران طی بخشــنامه ای به شهرداران 
مناطق ۲۲گانه پایتخت، اجازه استقرار و فعالیت 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در اماکنی 
با کاربری مسکونی طی مدتی که بحران ویروس 
کرونا در کشور تداوم دارد را به مدت حداکثر سه 

ماه ابالغ کرد.
به گزارش اتــاق تهران، در این بخشــنامه که به 
امضای پیروز حناچی، شــهردار تهران، رسیده و 
به تمامی شــهرداری های مناطق مختلف تهران 
ابالغ شده اســت، با اشــاره به تاثیر منفی شیوع 
ویروس کرونا بر فعالیت های اقتصادی به خصوص 

کســب و کارهای نوپا و دانش بنیــان و یادآوری 
اینکه الیحــه »هدایت و حمایت از زیســت بوم 
نوآوری شــهری« مراحل نهایی تهیه و تصویب را 
در شورای اسالمی شــهر تهران طی می کند، بر 
حمایت شهرداران از کســب و کارهای نوپا تاکید 
شده اســت. بر این اســاس و طبق این بخشنامه، 
تمامی شرکت های استارت آپ و نوپا دارای مجوز 
از معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، تا 
زمان تصویب الیحه هدایت و حمایت از زیست بوم 
نوآوری شهری در شورای اســالمی شهر تهران، 
مجاز به اســتقرار در اماکن با کاربری مسکونی و 
بهره مندی از تســهیالت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون 
شهرداری ها به شــرط عدم ایجاد مزاحمت برای 

سایر ساکنان مستقر در ساختمان هستند.
همچنیــن در ایــن بخشــنامه آمده اســت، در 
صورتی که منشــا صــدور آرای اجــرای احکام، 
ایجاد مزاحمت برای ســاکنان ســاختمان های 
مسکونی و مجاوران و همســایگان آنها نبوده و از 

این حیث شــاکی خصوصی وجود نداشته باشد، 
شرکت ها و موسسات یاد شــده مجاز هستند تا 
زمان خاتمه شــرایط بحرانــی، حداکثر به مدت 
ســه ماه به فعالیت خود ادامه دهنــد. در همین 
رابطه، نایب رییس کمیســیون اقتصادنوآوری و 
تحول دیجیتال اتاق تهران، در واکنش به صدور 
این بخشــنامه و کارکردهای آن در شرایط فعلی 
برای زیســت بوم نوآوری، با توجه به صدور مجوز 
سه ماهه برای اســتقرار و فعالیت استارت آپ ها 
در اماکن مســکونی، آن را چندان مفید ندانسته 
و معتقد اســت که مــدت زمانی تعیین شــده، 
نمی تواند کارکردی بــرای صاحبان این بخش از 
بنگاه های اقتصادی داشته باشد. فرزین فردیس 
البته عملکرد شــهرداری تهران در حوزه حمایت 
از اســتارت آپ ها و زیســت  بوم نوآوری طی یک 
سال اخیر را قابل دفاع ارزیابی کرد و فراهم کردن 
 دسترســی به داده های آزاد و بــاز را از آن جمله

 دانست.

بــه اعتقاد ایــن عضو هیــات نماینــدگان اتاق 
بازرگانــی تهران، بــازه زمانی ســه ماهه تعیین 
شده در بخشــنامه اخیر شــهرداری تهران برای 
اســتقرار اســتارت آپ ها در اماکن مسکونی، در 
شرایط کنونی کشور نمی تواند بخش عمده ای از 
دغدغه های شــرکت های دانش بنیان را رفع کند 
و نیاز به برنامه ریزی های درازمدت، ضروری است. 
به گفته فردیس، از جمله اقداماتی که شهرداری 
تهران می تواند در اجرای آن سرعت بخشد، ایجاد 
مکانیزم شهر هوشمند و توسعه اقتصاد هوشمند 
در تهران اســت. به گفته نایب رییس کمیسیون 
اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، شهر 
هوشمند صرفا در حمل و نقل هوشمند یا دسترسی 
آزاد به اینترنت در شــهر خالصه نمی شود بلکه 
منظور و هدف از شهر هوشمند این است که چگونه 
می توان فرآیندهای زندگی شهروندان در یک شهر 
را کم هزینه تر، پرسرعت تر و با ارزش افزوده باالتر 

تبدیل کرد.
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بیش از یک مــاه از ورود ویروس 
صادرشــده چین به کشــور ما 
گذشته است و همچنان با وجود 
وعده مســئوالن، مردم به اقالم 
بهداشــتی دسترســی ندارند. 
برچسب »ماسک و لوازم بهداشتی نداریم« طبق معمول روی 
شیشه داروخانه ها خودنمایی می کند. این در حالی است که 
حتی در اتریش استفاده از ماســک اجباری شده است؛ ولی با 
وجود وعده های مکرر مسئوالن، همچنان ماسکی در داروخانه 
ها نیست که مردم بتوانند برای محافظت از خود در برابر کرونا آن 
را تهیه کنند. در کنار ماسک، کمبود دستگاه های کمک تنفسی 
نیز در روزهای آینده بالی جان بیماران بدحال خواهد شد. چند 
نفر دیگر باید جان خود را از دست بدهند تا مسئوالن فکری به 
حال مردم کنند؟ مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت 
صنعت، معدن، تجارت پیش از ظهر پنج شنبه در جریان بازدید 
از دو کارخانه تولید ماسک در استان البرز گفت: »از زمان شیوع 
کرونا در کشور واردات ماسک قطع شد و حتی چند محموله ای 
نیز که مقرر بود در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد متوقف شد، 

به همین دلیل تمامی بار تأمین مایحتاج مورد نیاز کشــور در 
زمینه ماسک بر دوش تولید داخل قرار گرفت.« گردان در ادامه 
با اشاره به تالش های انجام شده در یک و ماه نیم گذشته برای 
افزایش توان تولید ماسک، گفت: »اکنون براساس آخرین آمار 
سازمان نظارت بر مصرف کنندگان سقف تولید ماسک در داخل 
کشور به ۵ برابر گذشته رسیده است به گونه ای که روزانه بیش 

از یک میلیون عدد ماسک در تولید می شود.« وی در خصوص 
افزایش توان تولید مواد ضدعفونی کننده نیز گفت: »تولید الکل 
قبل از شــیوع کرونا روزانه کمتر از ۲۰۰ هزار لیتر بود اما امروز 
روزانه بیش از ۲۸۰ هزار لیتر تولید می شود.«این وعده و وعیدها 
برای اســتفاده از ظرفیت تولید داخل، هرچند بسیار زیبا ولی 
خطرناک اســت. زمانی که با کمبود اقالم بهداشتی روبروییم 

که در دسترس بودن آنها به جان مردم پیوند خورده است شاید 
ضرورت واردات مشخص شود. آیا زمانی که مردم با نبود ماسک 
روبرو هســتند افرادی که داعیه دار حمایت از تولید داخل اند، 

پاسخگو خواهند بود؟ 
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، این موضوع را 

بررسی می کند. 

ورود نهادهای امنیتی برای كنترل توزیع محصوالت بهداشتی، واردكنندگان را دلسرد كرده است

ماسک و کاالهای بهداشتی همچنان کمیاب 
مردم به لوازم بهداشتی دسترسی ندارند

كمبود دستگاه های كمك تنفسی در هفته های آینده جان بیماران را به خطر می اندازد 
میناسادات حسینی

News kasbokar@gmail.com

سیاست های تشویقی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان محصوالت بهداشتی
 افشین نیک روش، عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی 

در حال حاضر در جهان به دلیل شیوع بیماری مرتبط با کووید-۱۹ تقاضای کاالهاي مرتبط از قبیل ماسک بسیار افزایش یافته و در  نتیجه توازن  عرضه و تقاضا به هم خورده است. بنابراین یک بخش مشکالت در روند تامین این اقالم، مشکالت عمده جهانی است. بخشی 
از کمبودها در ایران نیز ناشی از تصدي گري دولت است و به سیاست هایی باز مي گردد که از حدود پنج سال قبل و به دنبال اجراي طرح تحول سالمت صورت گرفت. وزارت بهداشت که تا پیش از آن عمدتا بر مساله »کیفیت« متمرکز بود برای کنترل و تنظیم بازار به 

مواردي چون  قیمت خرید و فروش و حجم مجاز واردات ورود پیدا کرد.
تصدی گری دولت در هر امری در همه کشورها تبعاتی عمدتا منفي دارد زیرا دولت چابکی و هوشمندي بخش خصوصی را ندارد. بعد از طرح تحول سالمت، فضای کسب و کار در تامین محصوالت پزشکی به شدت دولتی شد. وزارت  بهداشت از »الف« تا »ي« پروسه 
تامین کاال را تصدي گري کرد. واردکنندگان کاالهای پزشکی باید کاالها را با چه قیمت پایه و چه نرخ ارزی بخرند  و با چه قیمتی بفروشند. طبیعتا وقتی عرضه دولتی می شود، ناکارآمد می شود. به عنوان نمونه  برای کاالی پزشکی می گویند قیمت ارزی خرید باید 
مقدار مشخص و ثابتي باشد؛ در حالی که قیمت یک امر ثابت نیست و در پی تغییر عواملي از قبیل افزایش دستمزد کارگران و یا مواد اولیه در کشور مبدأ و... تغییر می یابد. به ویژه که در شرایط کنونی قیمت برخي کاالهای پزشکی در سراسر جهان به دلیل بیماری کرونا 
افزایش یافته است. کنترل و تعدیل قیمت باید با کمک به رشد عرضه کنترل شود نه به صورت دستوري. اگر دولت فضای ورود )در مورد کاالهای وارداتی( و تولید کاال )در مورد کاالهای تولیدی داخل( را تسهیل کند، کاالي بیشتري وارد بازار می شود و در داخل کشور 

با رقابتی که در جریان فروش اتفاق می افتد، قیمت ها به یک نقطه معقول و واقعی خواهد رسید. بنابراین قیمت واقعی ثابت و کنترل آن دستوری نیست هرچند وزارت بهداشت در این مورد حسن نیت داشت.
در مورد مشکالت پس  از شیوع بیماری کرونا، وزارت بهداشت حداقل در زمینه هایي بد عمل نکرد زیرا به سرعت اعالم کرد که قوانین دست و پاگیر را برمی دارد تا واردکنندگان اقالم کرونایي از قبیل ماسک وارد کنند؛ اما مجددا مشکل از جایی شروع شد که یک سری 
نهادهای امنیتی ورود کردند تا فضا را کنترل کنند که کسی کاالهای مرتبط را احتکار نکند. هرچند آن نهادها نیز با سوءنیت وارد نشدند؛ ولی فضای امنیتی بگیر و ببند به وجود آمد. طبیعی است که واکنش آدم ها به فضای بگیر و ببند، احتیاط و کناره گیري از میدان 
عرضه خواهد بود. وقتی تامین کننده به جاي تشویق با تهدید مواجه شود عرضه دچار مشکل مي شود و این دقیقا چیزي است که ما نمي خواهیم و نباید بخواهیم. وزارت بهداشت اطالعات نسبتا جامع و دقیقی بر روند ورود و توزیع اقالم پزشکی دارد و مي داند که چه 
حجم کاال از چه سایز و چه برندي در مرحله خرید، حمل، ترخیص و یا  در انبار شرکت هاست و یا در چه مراکزي و تحت چه شرایطي توزیع شده است. این در حالی است که در شرایط کنونی شاهد بوده ایم که به انبارهایي مراجعه و بدون استعالم از مرجع مربوطه یعني 
وزارت بهداشت آن را مصداق احتکار معرفی کرده اند. البته شکی نیست که عده ای این محصوالت را قاچاق وارد و احتکار می کنند؛ اما فرایند قریب به اتفاق  واردکنندگان کاالهای پزشکی به صورت قانونی بوده است. در انبار هر شرکتی کاال هست زیرا هیچ گاه موجودی 
انبار صفر نیست. همیشه واردکنندگان یک سری کاال در راه، یک سری کاال در حال مجوز، یک سری در انبار و یک سری هم در حال توزیع دارند؛ ولی وقتی فضا امنیتی می شود، باعث می شود که شرکت ها نسبت به واردات آن کاالهای خاص دلسرد شوند و به تبع در 

عرصه توزیع اختالل پیش می آید.هرچند شاید تاکنون بحرانی جدي پیش نیامده باشد؛ ولی اگر در سیاست ها تجدید نظر نشود در ماه های آینده با گرفتاري هاي جدي  روبه رو خواهیم بود زیرا چرخه توزیع کندتر از پیش شده و مشکل ساز خواهد شد.
راهکار این مشکل، آن است که دولت برای شرکت هایی که با ضوابط خاص تعیین شده کاالهای پزشکي تولید یا وارد مي کنند سیاست های تشویقی در نظر بگیرد. این سیاست ها می تواند شامل اعطای وام بدون بهره، معافیت تعرفه های گمرکی و... باشد. هرچند دولت 

تا حدی چنین سیاست هایی را به کار گرفته؛ ولی کندی فرایندهای دولتی مانع از کارایي آن شده است . طبیعتا الزم است همچنان وزارت بهداشت کیفیت کاالها را کنترل کند.

هک ای نماد از سوی رئیس مرکز تجارت الکترونیکی تکذیب شد
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هک سایت نماد اعتماد الکترونیکی را رد و اعالم کرد اطالعات منتشر شده در شبکه های مجازی با اطالعات واقعی سایت نماد تطابق ندارد. عصر روز 

سیزدهم فروردین تصویری در شبکه های اجتماعی منتشر شد که خبر از نشت اطالعات از سایت نماد اعتماد الکترونیکی می داد؛ اما علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
گفت :»برای ما مشخص شده است که این اطالعات صحت ندارند و هیچکدام از اطالعاتی که روی این تصاویر منتشر شده با نمادهای صادرشده تطابق ندارد.« 

سخنگوی سازمان ثبت احوال:

جلوی دسترسی به اطالعات کاربران گرفته شد

بخشنامه شهرداری تهران برای فعالیت استارت آپ ها در دوره كرونا

مجوز سه ماه استقرار دانش بنیان  ها در اماکن مسکونی گرهی از مشکالت فعاالن این حوزه نمی گشاید


