
مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی گفت: کارت های سوخت قابلیت ذخیره ۳۶۰ 
لیتر بنزین را دارند که با این حساب اگر فردی از ابتدای 
زمان سهمیه بندی از سهمیه اش استفاده نکرده باشد، 

سهمیه اردیبهشت ماه به آن فرد تعلق نمی گیرد.
شــهرام رضایی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که 
سقف تعریف شده برای کارتهای سوخت ۳۶۰ لیتر 
است، اظهار کرد: به طور مثال اگر شخصی از زمان 
شروع طرح سهمیه بندی بنزین تاکنون تنها ۱۰ لیتر 
از سهمیه خود را استفاده کرده باشد، در اردیبهشت 

ماه فقط ۱۰ لیتر برای آن فرد شارژ میشود و ۵۰ لیتر 
باقی سوخت خواهد شد.

وی با تاکید بر این که تاکنون برای کارت ســوخت 
چنین سیستم و مکانیزمی تعریف شده است، تصریح 
کرد: اگر قرار باشد تغییری حاصل و این ۳۶۰ لیتر به 
۴۲۰ لیتر افزایش یابد و سهمیه اردیبهشت ماه نیز 

در آن ذخیره شود، به مصوبه هیات دولت نیاز است.
به گفتــه مدیــر برنامه ریزی شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی، شــرکت ملی پخــش تنها 
مجری اســت و قاعدتا در ایــن دو هفتــه درباره 

این مســاله بحث خواهد شــد و منفــی یا مثبت 
بودن ایــن مســاله را اطالعرســانی خواهیم کرد 
 اما تاکنــون تصمیم جدیــدی در این بــاره اتخاذ 

نشده است.
از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان، بنزین سهمیه بندی شد. 
بر این اساس قیمت بنزین معمولی سهمیه ای ) ماهانه 
۶۰ لیتر برای خودروهای شــخصی( از قرار هر لیتر 
۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه ای از 
قرار هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر نیز از 

قرار هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد.

در نظرســنجی هفتگی کیتکونیوز، کارشناســان وال 
استریت و سرمایه گذاران نســبت به ادامه روند افزایش 
قیمت طال و اوج گرفتن از رکورد پایین اواسط ماه میالدی 

گذشته ابراز خوش بینی کردند.
انتظارات برای افزایش قیمت طال در پی اقدامات محرک 
مالی گسترده بانک مرکزی آمریکا و تصویب بسته کمک 
اقتصادی دو تریلیون دالری در واکنش به شیوع بیماری 
کووید ۱۹ و تبعات آن روی اشتغال روی داد. سایر کشورها 
هم اقداماتی را برای حمایت از اقتصاد جهانی و تثبیت 
بازارها اتخاذ کرده اند. باب هابرکورن، کارگزار ارشد کاال 
در شرکت "آر جی او فیوچرز" در این باره به کیتکونیوز 
گفت: با توجه به سیاست پولی تسهیلی، نرخ های بهره 
صفر، نابودی مشاغل و مبارزات متعدد در عرضه اقتصادی، 
دشــوار بتوان تصور کرد که طال در هفته جاری صعود 
نخواهد کرد. وی به این موضوع اشاره کرد که همسویی 
طال با بازارهای ســهام خاتمه پیدا کرده و نقش خود به 
عنوان دارایی امن را بازیافته اســت. این فلز ارزشمند از 
اواسط مارس همسو با بازارهای سهام سقوط کرده بود زیرا 

معاملهگران برای جبران ضررشان در معامالت سهام به 
فروش دارایی های طالی خود پرداخته بودند تا نقدینگی 
الزم را تهیه کنند. اما در هفته گذشته طال در حالی صعود 

کرد که بازارهای سهام روند نزولی در پیش گرفته بودند.
در نظرســنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت، 
۱۲ نفر شــرکت کردند که از میان آن ها ۱۱ نفر معادل 
۹۲ درصد به افزایــش قیمت و یک نفــر دیگر معادل 
هشــت درصد نظری نداشــت. در این بین، ۱۲۴۵ نفر 
در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز شــرکت کردند که از 
میان آن ها، ۸۳۴ نفر معــادل ۶۷ درصد افزایش قیمت 
طال و ۲۳۵ نفر معادل ۱۹ درصد کاهش قیمت طال در 
هفته جاری را پیشــبینی کردند و ۱۷۶ نفر معادل ۱۴ 
درصد نظری نداشتند. در نظرسنجی کیتکونیوز برای 
هفته گذشــته ۷۱ درصد از کارشناســان وال استریت 
و ســرمایهگذاران نســبت به روند افزایشی قیمت طال 
خوشبین بودند. بهای معامالت آتی طالی بازار نیویورک 
روز جمعه هشت دالر معادل ۰.۵ درصد افزایش یافت و 
در ۱۶۴۶ دالر و ۷۰ ســنت بسته شد اما برای کل هفته 

۰.۵ درصد کاهش نشــان داد. با این حال بازار از رکورد 
پایین اواسط هفته بهبود مالیمی پیدا کرد. شون السک، 
مدیر شرکت "والش تردینگ" و فیلیپ فالین از شرکت 
"پرایس فیوچرز" باال رفتن قیمت طال را پیشــبینی و 
اظهار کردند که بازار در نتیجه تدابیر محرک مالی و پولی، 
انتظار تورم دارد. کوین گریدی، رییس "شرکت فونیکس 
فیوچرز" گفت که همچنان بر این باورم که فضای نرخ های 
بهره اندک به همراه افزایش تزریق نقدینگی از ســوی 
بانک های مرکزی برای قیمت طال بسیار مثبت خواهد 
بود. جیم ویکاف، تحلیلگر فنی ارشــد کیتکونیوز هم 
اظهار کرد: قیمت طال در هفته جاری باالتر خواهد رفت. 
بازده اوراق خزانه آمریکا روز جمعه حدود ۰.۶ درصد در 
مقایسه با یک درصد در هفته پیش بود. افت بازده اوراق 
خزانه نشانه این است که معامله گران اوراق قرضه منتظر 
آشفتگی اقتصادی و وخامت بیشتر وضعیت بازار در آینده 
هستند و این موضوع نشان می دهد که اکثر بازارها هنوز 
تبعات اقتصادی احتمالی شیوع ویروس کرونا را به طور 

کامل لحاظ نکرده اند.

قیمت هر برگ از اوراق تســهیالت مســکن به طور 
متوسط در اسفند سال گذشته کاهشی بوده و به ۵۰ 
هزار تومان رسیده است. بر این اساس، زوجین تهرانی 
برای تهیه وام ۲۴۰ میلیونی مسکن و جعاله باید ۲۴ 
میلیون تومان بپردازند و مجردهای ساکن تهران نیز 
می توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تســهیالت دریافت 

کنند که هزینه آن ۱۴ میلیون تومان می شود.
آخرین قیمت ها حاکی از آن است که قیمت هر برگ 
از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن از فروردین تا 
اسفند سال گذشته بین ۵۳ تا  بیشتر از ۵۸ هزار تومان 
قیمت داشته است؛ به طوری که تسه )اوراق( فروردین، 
اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۵۲ هزار و 
۹۰۰، ۵۳ هزار و ۷۰۰ و ۵۲ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت 
دارند و قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک 
مسکن در تیر، مرداد و شهریور امسال نیز به ترتیب با 
قیمت ۵۵ هزار و ۶۰۰، ۵۸ هزار و ۹۰۰ و ۵۴ هزار و ۲۰۰ 

تومان داد و ستد می شود.
قیمت اوراق مهر و آبان  سال گذشته هرکدام  ۵۲ هزار 

و ۷۰۰ تومان بوده و این درحالی است که این قیمت 
در دی  ماه نسبت به مهر و آبان  ماه افزایش یافته و به ۵۳ 

هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است.
همچنین قیمت این اوراق در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ 
نسبت به دی ماه این سال افزایش داشته و به ۵۶ هزار 
و ۹۰۰ توامن رسیده است اما در نهایت قیمت هر برگ 
اوراق تسهیالت مسکن در اســفندماه سال گذشته 
نسبت به ماه های دیگر این سال کاهش یافت و در رقم 
۵۰ هزار تومان ایستاد. بنابراین هزینه وام مسکن در این 
گزارش بر اساس آخرین قیمت که همان قیمت اوراق  
اسفند سال ۱۳۹۸ است)۵۰ هزار تومان( محاسبه می 
شود. بر این اساس با توجه به اینکه مجردهای ساکن 
تهــران می توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تســهیالت 
دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
خرید مســکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می شود؛ 
بنابراین برای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت باید ۲۰۰ 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این 
تعداد اوراق با تسه ۵۰ هزار تومانی ۱۰ میلیون تومان 

می شــود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام 
جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق  به مبلغ چهار میلیون 

تومان خریداری کنند، ۱۴ میلیون تومان می شود.
زوج های تهرانی نیــز بر همین اســاس می توانند تا 
سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان 
وام جعاله دریافت کنند؛ بنابرایــن زوجین باید ۴۰۰ 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن 
۲۰ میلیون تومان است که همراه با ۴ میلیون تومان 
وام جعاله که برای آن باید ۸۰ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند، در مجموع بایــد ۲۴میلیون تومان 
پرداخت کنند. سقف این تسهیالت برای مراکز استان و 
شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون 
تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود 
که هزینه آن هشت میلیون تومان است. این وام برای 
سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته 
شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری شود که 

هزینه آن شش میلیون تومان می شود.

ســیف اهلل ابوترابی با اشاره به انتشــار خبری در 
فضای مجازی مبنی بر افشای اطالعات شهروندان 
ایرانی از بانک اطالعاتی سازمان ثبت احوال اظهار 
کرد: سازمان ثبت احوال با بیش از ۲۰۰ دستگاه 
و سازمان همکاری و ارتباط برخط دارد و با توجه 
به تفاهمنامه های صورت گرفته با همه دستگاه ها 
تأکید شده که هر اطالعاتی درباره اشخاص باید از 

طریق سامانه برخط انجام گیرد.
وی تصریح کرد: وزارت بهداشــت در انجام این 
تقاهم نامــه کوتاهی کرده اســت و اطالعات این 

افراد را روی ســامانه غربالگری ویــروس کرونا 
بارگــذاری کــرده و ایــن کار تخلف اســت و 
 این مســئله به صــورت کتبــی به آنهــا اعالم 

شده است.
ابوترابی با اشــاره به اینکه دسترسی غیرمجاز به 
اطالعات افراد توسط دستگاه های امنیتی نظارت 
و پیگیری می شود، گفت: تا این لحظه موضوع هک 
برای پایگاه داده ثبت احوال به شکلی که به صورت 
یکپارچه دسترسی به اطالعات اتفاق بیفتد صورت 
نگرفته است و ظاهرا تنها دسترسی به اطالعات 

اولیه شامل نام و نام خانوادگی، کدملی و شماره 
تماس افراد از طریق سامانه وزارت بهداشت اتفاق 

افتاده است.
ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال کشــور 
خاطرنشــان کرد: با توجه به مشکل پیش آمده 
تا اطالع ثانوی همکاری وزارت بهداشــت و ثبت 
احوال و ارائــه اطالعات افراد به ایــن وزارتخانه 
متوقف شــده اســت چرا که بارگذاری اطالعات 
 افــراد روی ســامانه غربالگری غیــر حرفه ای و

 نادرست بوده است.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشــترکین 
توانیر گفت: افرادی که متقاضی دریافت کارت شناسایی 
برق که روی آن شناسه ۱۳ رقمی برق مشترکان درج 
شده هســتند، می توانند از طریق شرکت توزیع برق 

مربوطه اقدام کنند.
هادی مدقق با بیان اینکه کارت شناسایی برق تا کنون 
برای مشترکانی که نیاز بوده صادر شده است، اظهار کرد: 
بر اساس ارزیابی های صورت گرفته از سوی شرکت های 
توزیع برق این کار انجام شده و در مناطقی که ضریب 
نفوذ اینترنت کمتر بوده یا افراد به گوشی های هوشمند 
و استفاده از اپلیکیشن ها  دسترسی ندارند این کارتها 

صادر شده است.
وی افزود: عالوه بر این موارد خاصی نیز شناسایی شدند 
و کارت شناسایی برق در اختیار مشترکان قرار گرفته و 

برای این موضوع نیز اقدامــات و ارزیابی های متفاوتی 
انجام شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشــترکین 
توانیر با بیان اینکه اگر خود مردم نیز متقاضی دریافت 
این کارت هستند می توانند نسبت به دریافت آن اقدام 
کنند، اظهار کرد: مشترکان می توانند با این کارت ها را از 

شرکت توزیع برق مربوطه دریافت کنند.
مدقق با اشاره به روش های مختلف پرداخت قبض برق 
ادامه داد: یکی از برنامه ها معرفی روش های مختلفی بود 
که مشــترکان می توانند پس از حذف قبوض کاغذی 
برق وجه قبض خود را پرداخت کنند و روش هایی برای 

افرادی که گوشی هوشمند دارند پیش بینی شده بود.
وی با تاکید بر این که صاحبان این گوشــی های تلفن 
همراه می توانند از طریق وب سایت، آپ های مختلف و 

روش های دیگر قبض خود را پرداخت کنند، تصریح کرد: 
افرادی که گوشی هوشمند ندارند، می توانند از طریق 
USSD قبض خود را پرداخت کنند، اما افرادی که هیچ 
نوع گوشی در اختیارشان نیست، باید شناسه قبض خود 
را که پیش از این در قبوض کاغذی درج می شد، داشته 
باشند. برای این که این افراد نیز بتوانند از طریق تلفن 
ثابت و خودپرداخت پرداخت کنند، قرار شد که بر حسب 

نیاز به این مشترکان کارت شناسایی برق داده شود.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر 
ادامه داد: در واقع هدف این است که مشترکان شناسه 
قبض خود را مانند یک کارت در اختیار داشته باشند و 
بتوانند به راحتی قبض خود را پرداخت کنند که این طرح 
اکنون به صورت سراسری در کشور اجرا شده است و بابت 

آن نیز هیچ هزینه ای از مشترکان دریافت نمی شود.

والدیمیر پوتیــن، رییس جمهور روســیه ضمن 
انداختن تقصیر ریــزش قیمت های نفت به گردن 
عربستان ســعودی، اعالم کرد که کشورش برای 
کاهش چشمگیر تولید نفت به همراه آمریکا و اوپک 

آماده است.
به گزارش ایســنا، پوتین در کنفرانس ویدیویی با 
مقامات دولت و تولیدکنندگان نفت روسیه کاهش 
تولید حدود ۱۰ میلیون بشــکه در روز معادل ۱۰ 

درصد از تولید جهانی را پیشنهاد کرد.
قیمت های نفت در پی شکســت مذاکرات اوپک 
پالس و امتناع روســیه از پذیرش پیشنهاد اوپک 
برای کاهش بیشــتر تولید نفت در ماه گذشته، به 
پایینترین حد در ۱۸ ســال اخیر سقوط کرده بود. 
قرار است نشســت فوق العاده اوپک دوشنبه هفته 

جاری برگزار شود. پوتین گفت: متاسفانه شرکای 
ما از عربستان سعودی با تمدید پیمان محدودیت 
عرضه فعلی موافقت نکرده و با خروج از این پیمان، 
تخفیف های چشــمگیری را برای نفت خود عرضه 
کردند. این اقدام در شــرایطی که تقاضا به شدت 
کاهش پیدا کرده بود، تاثیر مضاعفی روی کاهش 
قیمتهای نفت گذاشت و تاثیر آن روی وضعیت بازار 

همچنان ادامه دارد.
رییس جمهور روسیه همچنین گفت: روسیه آماده 
همکاری با آمریکا است که بزرگترین تولیدکننده 
نفت جهان اســت اما در گروه اوپک پالس حضور 

ندارد.
پوتین اظهار کرد که مسکو با قیمت نفت ۴۲ دالر 
در هر بشکه مشکلی ندارد و هر گونه کاهش تولید 

باید بر اساس سطح تولید ســه ماهه اول باشد. بر 
اساس گزارش رویترز، الکساندر نواک، وزیر انرژی 
روسیه هم اظهار کرد که آمریکا برای کاهش تولید 
نفت محدودیت های قانونی دارد اما این کشور باید 

انعطاف پذیری نشان دهد.
در این بین، رگوالتور انــرژی دولتی تگزاس اعالم 
کرد اگر رییس جمهور آمریکا بــا تولیدکنندگان 
بین المللی درخصوص کاهش تولید به توافق برسد، 
تگزاس با محدودیت تولید نفــت موافقت خواهد 
کرد. رایان ســیتون، یکی از ســه عضو کمیسیون 
خط آهن که رگوالتور تولید نفت و گاز در تگزاس 
اســت، در مصاحبه ای اظهار کرد: هر گونه کاهش 
تولید موقتی خواهد بود و نیازی به توافق بلندمدت 

وجود ندارد.

موافقت روسیه با کاهش تولید نفتمتقاضیان کارت شناسایی برق اقدام کنند
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قیمت گذاری مجازی طال و سکه 
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طرح فاصله گذاری 
اجتماعی به صورت 
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رئیس جمهوری:

سرمقاله

يادداشت

ناچار به
 جهش تولیدیم

برنامه ریزی صحیح درباره 
اصناف وجود ندارد

هیچ گفتگویی عمالً در مورد 
جهش تولید بدون توجه به 
حضور کرونا واقعی نیست؛ 
یعنی ممکن است ما بتوانیم 
با توجه به دانش مان از سال های قبل یا آن چیزهایی 
که ســال های قبل بیان می کردند پاسخی به این 
موضوع بدهیم؛ اما حاال که کرونا هست و ما احتماال 
تخریب طرف تقاضای عمومــی در دنیا خواهیم 
داشت، این پاسخ متفاوت است. درحقیقت چالش 

جدیدی وجود... 

 مجید شاکری، کارشناس 
اقتصادی 

 هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران
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اصناف در بالتکلیفی 
بازگشایی و تعطیلی

نگرانی کارگران 
از طرح  فریز مزدی

کارشناسان نسبت به تبعات تورمی استقراض از بانک مرکزی و اضافه برداشت از بانک ها هشدار دادند

ابهام در منابع تسهیالت حمایتی دولت
صفحه 3
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سایه   سنگین کرونا   بر  تولید
حمایت   هوشمندانه   از   بخش   تولید   انجام   گیرد

بازگشایی واحدهای صنفی بعد از تعطیالت نوروز 
و به دلیل ادامه بحران بیمــاری کرونا به موضوعی 
برای اختالف دو وزارتخانه صنعت و بهداشت کشور 
تبدیل شده اســت. کارگران و واحدهای صنفی به 
دلیل اینکه درآمد خود را از راه بازگشایی واحدهای 
خود به دست می آورند اصرار بر حضور در بازار دارند 
اما مصلحت کشور و سالمتی مردم این اجازه را به 
متولیان بهداشت و سالمت کشور نمی دهد تا بازارها 
مطابق قبل بازگشایی شوند. تمام فعاالن صنفی بر این 
باورند که باید در راستای بازگشایی واحدهای صنفی 
اقدام شود چراکه طی این مدت با شیوع بیماری و 
عدم حضور مردم در بازارها کاهش فروش موجب 
توقف درآمدهای آنها شده و گردش مالی در بازارها 

نیز کاهش داشته است...

اوایل اســفند ســبد معیشــت ۴ میلیون و ۹۴۰ 
هزارتومان تعیین شد. سایه سنگین کرونا براقتصاد 
کشور چنان سنگینی می کند که امسال برای اولین 
بار از زمان تصویب قانون کار، تکلیف مزد کارگران 
در ســال جاری )۱۳۹۹( باوجود گذشت نیمی از 
روزهای ماه اول سال مشخص نشده است و حاال چند 
میلیون کارگر بالتکلیف هستند که حقوق و دستمزد 
فروردین چگونه محاسبه خواهد شد. تعیین دستمزد 
کارگران در سال های گذشته همیشه با چانه زنی ها 
و حتی تنش هایی رو به رو بوده است ولی در نهایت 
در آخرین روزها و ساعت های پایان سال هم که شده 
این پرونده بسته می شده است ولی امسال اقتصاد 
ایران همزمان با معضالت کسب و کارها و واحدهای 

تولیدی به دلیل ویروس...

مرکز آمار ایران اعالم کرد

قیمت طال و سکه با وجود تعطیلی 
بازار چطور تعیین می شود؟

جهانگیری: 

هشدار شرکت ملی پخش:

مراقب سهمیه 3۶۰ لیتر بنزین باشید

چگونه با 24 میلیون تومان وام 24۰ میلیونی بگیریم؟درخشش طال ادامه خواهد داشت

سازمان ثبت احوال: 

بارگذاری اطالعات افراد روی سامانه غربالگری توسط وزارت بهداشت غیر حرفه ای و نادرست بود 



اقتصاد2
ایران وجهان

بازار پول در انتظار اتفاق بزرگ
اعالم آمادگــی بانک مرکزی 

برای اجرای بازار باز
رییس کل بانــک مرکــزی از آمادگی بانک 
مرکزی برای اجرای عملیات گســترده بازار 
باز برای کمک به دولت و غلبه بر مشــکالت 
اقتصــادی خبــر داد.عبدالناصــر همتــی 
در پســت اینســتاگرامی خود نوشته است: 
درجــه اثرگذاری هــر سیاســت اقتصادی 
بســتگی مســتقیم به ابزارهایی داردکه در 
اختیار سیاست گذار است.در یک سال ونیم 
گذشته، بانک مرکزی با شــناخت و آگاهی 
از دســتاوردهایی که بانکهــای مرکزی دنیا 
در مدیریت سیاست پولی و ارزی داشته اند، 
به صورت پیوســته، مجموعه ای از ابزارها را 
طراحی وپس از تصویب مراحل قانونی در سبد 
ابزارهای خود قرار داد.هدف از این ابزارسازی، 
کنترل نوســانات اقتصادی، کنتــرل تورم و 
کمک به رشد پایدار اقتصادی بوده است.در 
شرایط سخت، بانکهای مرکزی دنیا در خط 
مقدم قرار دارند و با کاهــش نرخ های بهره و 
خرید اوراق دولتی به کمک سیاست گذاری 

مالی آمده و به نجات اقتصاد کمک می کنند.
مسیر انجام این دو از طریق کریدور نرخ سود 
بین بانکی و اجرای عملیات بازار باز اســت. 
خوشبختانه این دو ابزارپولی نه تنها درسال 

گذشته طراحی، بلکه عملیاتی هم شد.
هر چند برخی بر عدم آمادگی پیش شرط ها 
تاکید می کردند، ولی امروز مشــخص شده 
که برنامه بانک مرکزی به موقع  وبه درستی 
طراحی و اجرا شده اســت و همان ناقدان نیز 
امروزه خود خواهان استفاده بانک مرکزی از 

این ابزارها هستند.
بــرای چندمین بار تأکیــد می کنم که بانک 
مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار 
باز برای کمک به دولت در مواجهه با مشکالت 

و کمک به رشد اقتصاد است.
دولت با انتشار اوراق، نه تنها می تواند نیازهای 
خود را پوشــش دهد، بلکه به اصالح ترازنامه 
بانکها نیز کمک می کند. بانک مرکزی آماده 
ادامه حضور فعال در بازار بین بانکی و مدیریت 

نرخ سود بین بانکی و نقدینگی است.

رشد ۹۰۰ تومانی نرخ دالر در 
صرافی های بانکی

هر دالر در صرافی های بانکی، )شــنبه( با رشد 
۹۰۰ تومانی قیمت نسبت به آخرین روز کاری 
سال ۹۸ )۲۸اســفند( به نرخ ۱۵ هزار و ۸۰۰ 
تومان فروخته شد.صرافی های بانکی، روز شنبه 
نخستین معامالت رســمی خود در سال ۹۹ را 
ثبت کردند. نرخ خرید هر دالر در ساعت ۱۳ روز 
گذشــته در تابلوی صرافی های بانکی ۱۵ هزار 
و ۷۰۰ تومان و فروش ۱۵ هــزار و ۸۰۰ تومان 
بود.قیمت خرید هر یورو نیــز ۱۷ هزار و ۱۰۰ 
تومان و نرخ فــروش آن ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان 
شــد.میانگین بهای هر یورو در روز معامالتی 
گذشته در سامانه سنا ۱۷ هزار و ۶۴۴ تومان و 
هر دالر ۱۵ هزار و ۹۶۲ تومان بود. همچنین در 
سامانه نیما در روز معامالتی گذشته هر حواله 
یورو ۱۵ هزار و ۱۸۱ تومان فروخته شد، برای 

حواله دالرخریداری وجود نداشت.

تعیین نرخ دالر در کوچه پس کوچه 
های فردوسی 

توقف فعالیت صرافی ها و نبود نظارت ها این 
روزها دســت دالالن را بــرای تعیین نرخ در 
بازار ارز باز کرده است.  صرافی ها هم پس از 
آغاز بحران کرونا، جزو مشاغلی بودند که باید 
تعطیل کرده و از معاملــه ارز خودداری می 
کردند. معامله های که ضرورت آن در سامانه 
نیما و بانک مرکزی برای واردکنندگان اجناس 
اساسی انجام می شد و از طرفی بازار آزاد که 
محل تامین ارز مسافرتی و دانشجویی هست 
هم به علت لغو پروازها و مسافرت ها تعطیل 
شده بود.اما نکته بســیار قابل تاملی که این 
روزها در حال رخ دادن است، معامالت کوچه 
پس کوچه ای و مجازی ارز بویژه دالر اســت 
که همینطور بی ســرو صدا، نرخ رسمی ارز 
آزاد را تعیین می کند.دالل ها هم اکنون در 
فضای مجازی و خیابان های اطراف فردوسی 
و چهارراه استانبول و حتی منوچهری مشغول 
داللی و فروش دالر به نــرخ ۱۶ هزار و ۷۰۰ 
تومان هستند و با شگردی کامال خاص قصد 
افزایش نرخ ارز در روزهــای آتی را دارند.این 
در حالیســت که طبق اعالم رئیس کل بانک 
مرکزی خرید و فــروش ارز غیر از صرافی ها 

خالف قانون و غیر مجاز است.

اخبار

اوایل اســفند سبد معیشت 
۴ میلیون و ۹۴۰ هزارتومان 

تعیین شد.
سایه سنگین کرونا براقتصاد 
کشور چنان ســنگینی می 
کند که امسال برای اولین بار از زمان تصویب قانون کار، 
تکلیف مزد کارگران در ســال جاری )۱۳۹۹( باوجود 
گذشــت نیمی از روزهای ماه اول سال مشخص نشده 
اســت و حاال چند میلیون کارگر بالتکلیف هستند که 
حقوق و دســتمزد فروردین چگونه محاســبه خواهد 
شــد. تعیین دستمزد کارگران در ســال های گذشته 
همیشه با چانه زنی ها و حتی تنش هایی رو به رو بوده 
است ولی در نهایت در آخرین روزها و ساعت های پایان 
سال هم که شده این پرونده بسته می شده است ولی 
امسال اقتصاد ایران همزمان با معضالت کسب و کارها 
 و واحدهای تولیدی به دلیل ویــروس کرونا با چالش

 جدی دیگری هم مواجه شــده اســت و آن مشخص 
نبودن دستمزد کارگران اســت، موضوعی که بیانگر 
اختالف شــدید بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان 
و دولــت در کمیته ســه جانبــه تعیین مزد اســت. 
آخرین جلســه کمیته تعیین مزد ســال ۹۹ روز ۲۸ 
اسفند سال گذشــته برگزار شــد ولی بعد از چندین 
ســاعت رایزنی و گفت و گو بین نمایندگان کارگران، 

 کارفرمایــان و دولــت بــی نتیجــه پایــان یافت و 
همه چیز به بعد موکول شد.

اختالف سر چیست؟
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در شــرایطی جلسات 
شورای عالی کار و کمیته مزد بدون نتیجه باقی مانده 
است که کارگران خواستار افزایش حقوق خود براساس 
تورم و هزینه سبد معیشت هستند. اوایل اسفند ماه در 
جلسه شوراي عالي کار نمایندگان کارگران، کارفرمایان 
و دولت بعد از چند ساعت کشمکش روي رقم ۴ میلیون 
و ۹۴۰ هزار تومان براي عدد ســبد معیشت به توافق 

رســیدند. طبق قانون حداقل حقوق کارگران هر سال 
باید براساس سبد معیشت و میانگین نرخ تورم تعیین 
شود ولی نمایندگان کارفرمایان و البته دولت ) که خود 
به نوعی بزرگترین کارفرما در کشــور است( اعالم می 
کنند که توان پرداخت افزایش حقوق براســاس تورم 
و سبد معیشــت را ندارند. البته باتوجه به شرایطی که 
ویروس کرونا برای کســب و کارها و تولید ایجاد کرده 
است شــنیده ها نشــان می دهد برخی از نمایندگان 
کارفرمایان خواســتار ثابت ماندن حقوق کارگران در 
سال جاری هم شده اند. اما در این بین حداقل حقوق 
و مزایایی که نمایندگان کارگران برای سال جاری در 

جلسات در خواســت کرده اند ۳ میلیون و ۲۱۵ هزار 
تومان است که نسبت به سال ۹۸ )حداقل حقوق و مزایا 
۲میلیون و ۳۴هزارو۴۰۰تومان( حدود یک میلیون و 
۲۰۰ هزارتومان افزایش نشان می دهد. در این بین البته 
به نظر می رسد نماینده دولت در جلسات شورای عالی 
کار و کمیته دســتمزد هم به دنبال آن است تا طرفین 
را روی عدد کمی بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
که به عنوان حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری در 
سال جاری تعیین شده، به توافق برساند. طبق آمارهای 
مرکز پژوهش های مجلس و مرکــز آمار ایران حداقل 
هزینه یک خانواده در شهر تهران به بیش از ۵ میلیون 
تومان رســیده اســت و این در حالی است که حداقل 
حقوق کارگران در سال جاری حدود یک میلیون ۶۰۰ 
هزار تومان بود.اقتصاد خانواده های ایرانی به دلیل رشد 
باالی تورم در شرایط بسیار سختی قرارگرفته و کارگران 
به پایین بودن دســتمزدها و بی ثباتــی در پرداخت 
حقوقشان از ســوی واحدهای تولید معترض هستند. 
این اعتراض ها در حالی صورت می گیرد که بســیاری 
از کارفرمایان اعــالم می کنند واحدهای تولیدی آن ها 
با مشــکالت نقدینگی، بدهی های سنگین و مشکالت 
اقتصادی ناشــی از تحریم ها روبه رو اســت و کرونا نیز 
شرایط را بسیار ســخت تر کرده و آن ها توان افزایش 
حقوق را ندارند و افزایش دستمزد حاصلی جزء تعدیل 
 نیرو و حتی تعطیلی واحدهــای تولیدی در بلندمدت

 نخواهد داشت.

هنوز توافقی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت صورت نگرفته است

نگرانی کارگران از طرح فریز مزدی

رئیس جمهور: 
طرح فاصله گــذاری اجتماعی به 
صورت هوشمند ادامه خواهد یافت

رئیس جمهور صبح شــنبه در جلسه ای با رؤسای 
کمیته های اجتماعی، امنیتی، آموزشــی، اداری، 
بهداشــتی، آموزش عالی، پشــتیبانی، اصناف و 
اقتصادی ســتاد ملی مقابله با کرونا، میزان تاثیر 
اجرای مرحله دوم طرح فاصلــه گذاری اجتماعی 
را برای اجرای مرحله ســوم این طــرح با عنوان 
"فاصله گذاری هوشمند اجتماعی" مورد ارزیابی 
و بررســی قرار داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
حســن روحانی در این جلســه با تاکید بر اینکه 
رؤسای کمیته های گوناگون ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا موظفند ارزیابی دقیقی از میزان تاثیر تشدید 
برنامه فاصله گذاری اجتماعی انجام بدهند، گفت: 
باید برای دوره بازگشایی پس از اطمینان از ایجاد 
وضعیت تثبیت شــده در مدیریت مقابله با کرونا 
پروتکل های متنوع و مختلف با دقت نظر در تمامی 
حوزه ها طراحی و متناسب با هر کسب و کار اجرا 
شود.رئیس جمهور با بیان اینکه طرح فاصله گذاری 
اجتماعی با تبدیل به فاصله گذاری هوشمند ادامه 
خواهد یافت، افــزود: ما مرحلــه اول و دوم آن را 
اجرا کرده ایم و موفقیت های خوبی داشــته ایم و 
االن در مرحله ســوم آن که اجرای فاصله گذاری 
هوشمند اجتماعی اســت،  قرار داریم و مختصات 
آن باید مشخص و مدون باشــد.روحانی ادامه داد: 
پروتکل های بهداشتی باید به گونه ای طراحی شود 
که همه مردم اعم از اربــاب رجوع، کارمند، کارگر 
و کاسب بدانند و مطمئن باشــند در محیط کار و 
بیرون از خانه با رعایت ایــن پروتکل ها می توانند 
درصد باالیی اطمینان خاطر داشــته باشــند که 
از ســالمتی برخوردار خواهند بود.رئیس جمهور 
خاطرنشان کرد: باید اطمینان حاصل کنیم که از 
چه زمانی دانش آموزان و دانشجویان می توانند با 
سالمت کامل به مراکز آموزشی مراجعه کنند؛ لذا 
رؤسای کمیته ها باید با روش های دقیق، مطالعات 
و ارزیابی های الزم را انجام بدهند تا بر اســاس آن 
ســتاد ملی مقابله با کرونا تصمیمات الزم را اتخاذ 
کند.روحانی با بیان اینکه باید در نظر داشته باشیم 
که اگر کرونا برای مدتی باقی بمانــد باید آن را به 
گونه ای مدیریت کنیم که زندگی مردم با مشــکل 
توأم نباشــد، گفت: نباید بدون مطالعه و دقت نظر 
تصمیم گرفت؛ مردم باید بدانند هر تصمیمی که 
در دولت گرفته می شود مبتنی بر مطالعات دقیق 
علمی و با مشــورت همه متخصصین است.رئیس 
جمهور با تاکید بر اینکه ســالمت مــردم اولویت 
اول اســت، گفت: در کنار اولویت سالمت زندگی، 
معیشت، کسب و کارهای کوچک و طبقه ضعیف و 
آینده فرزندان مان نیز اهمیت دارد از این نظر باید 
بدانیم در روز پایان تشکیل محدودیت ها مردم نباید 
نگرانی از سالمت خود و فرزندان شان داشته باشند 
و ما باید نگرانی آنها را تا اندازه زیادی کاهش بدهیم.

روحانی اظهار داشــت: باید بدانیم صدمات اصلی 
اقتصادی کرونا متوجه اقشار ضعیف جامعه است 
و مردم از دولت انتظار دارند که اجازه ندهیم کرونا 
سالمت و معیشت آنان را نابود کند و این بدان معنا 
است که هم باید سالمت مردم را حفظ کنیم و هم 

معیشت و وضعیت اقتصادی آنان را تامین کنیم.

وزیر راه و شهرسازی؛
مالیات بر خانه های خالی اجرا 

می شود
مالیات بر خانه های خالی اجرا می شود/ اخذ مالیات 
از خانه های خالی از سکنه موجب تحرک در بخش 
مسکن می شود.وزیر راه و شهرســازی از اجرایی 
شدن اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه در سال 
۹۹ خبر داد و گفت: اخذ مالیات از خانه های خالی 

از سکنه موجب تحرک در بخش مسکن می شود.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرســازی در پاسخ به 
این سوال که آیا با وضع مالیات از خانه های خالی از 
سکنه موافق هستید؟، گفت:در قانون مالیات های 
مســتقیم اخذ مالیات قانون اســت و در اختیار ما 
نیست.وی افزود: در بسیاری از کشورها برای خانه 
های خالی از سکنه مالیات وضع می کنند تا سرمایه 
ها راکد نماند.اسالمی تاکید کرد: تکلیف وزارت راه 
و شهرسازی این بود که سامانه امالک را راه اندازی 
کند و آن را پارسال راه اندازی کرد و دیتابیس هایی 
برای شناسایی خانه های خالی از سکنه انجام شد 
.وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد:به هر حال 
این اخذ مالیات می تواند موجب تحرک در بخش 
مسکن شود و این واحدها می تواند به بخش اجاره 
مسکن و یا برای فروش به بازار مسکن تزریق شود.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چه 
تفاوتی میان طرح اقدام ملی مسکن و طرح مسکن 
مهر است گفت: مسکن ملی و مسکن مهر ریشه در 
تکلیف قانونی دارند و این تکلیف همانا فراهم کردن 

شرایط برای خانه دار شدن مردم است.

اخبار
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یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: اگر شرکت ها مجددا 
با رویه قیمت گذاری دســتوری حرکت کنند، دوباره ماشین 
تولید زیان آن ها فعال می شود و ســال را با زیانی جدید باید 
به پایان می رسانند.فربد زاوه در گفت وگو با خبرآنالین درباره 
وضعیت بازار خودرو در ســال ۹۹ اظهار داشت: به نظرم بازار 
سال ۹۹ به دو قسمت تقسیم خواهد شد؛ قسمت اول مربوط 
به دورانی است که کرونا سایه اش در بازار هست؛ در این دوران 
شــاهد رکود خواهیم بود و معامالت رونقی نخواهد داشت و 
احتماال زودتر از خرداد نشانه های رونق در بازار دیده نمی شود.

وی افزود: به شــرط مهار بیماری و بازگشت به شرایط عادی، 
معامالت باید از خرداد کم کم در بازار افزایش پیدا کند. در عین 
حال، تاثیرات منفی کرونا بر اقتصاد و بی پولی مضاعف دولت در 
تزریق نقدینگی باعث می شود کل سال ۹۹ بازار کم رمق باشد.

این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: به هرشکل من تصور 
می کنم تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران بسیار فراتر از آنچه که امروز 
فکر می کنیم، خواهد بود. دولت از طرفی با مشکالت عمده در 
تامین ارز و فروش نفت مواجه است و از طرفی دیگر، برنامه های 
تامین مالی نظام مالیاتی هم قطعا اجرایی نیست.زاوه عنوان 
کرد: چنین شرایطی در کنار نیاز به تعویق اخذ مالیات و حتی 
تزریق نقدینگی، به معنای تورم شدیدتر در سال ۹۹ در کنار 
بیکاری گسترده خواهد بود. در واقع آسیبی که قشر متوسط 
و ضعیف از کرونا خواهند دید، بسیار عمیق است که به تبع به 
قدرت خرید به شدت اسیب می زند.وی با بیان این که خود این 

شوک به بازار خودرو هم منتقل می شود، گفت: تقریبا عرضه 
جدید جز در قسمت های پایین بازار وجود ندارد؛ ممنوعیت 
واردات و عدم ارســال قطعات منفصله، درکنار قدرت خرید 
 بسیار پایین مشتریان محصوالت داخلی، فضای بازار را به شدت 

سردرگم می کند.

دولت احتماال بسته حمایتی از صنعت خودرو ارائه کند
این کارشناس بازار خودرو افزود: احتماال دولت به سیاق سال های 
گذشته، بسته حمایتی از صنعت خودرو را که شامل وام کم بهره 
خرید خودرو باشد، ارائه می کند، ولی شیب تورم و بهای تمام شده 
رو به افزایش، شرایط را پیچیده می کند.زاوه تصریح کرد: در همین 
تعطیالت عید و کرونا، دیدیم نرخ ارز بیش از ۲۰ درصد افزایش 
داشته است و احتماال اگر مسائل بین المللی حل و فصل نشود که 
بعید است حرکتی تا نوامبر بشود و قیمت نفت هم ترمیم نشود 
که احتماال اقدامات بین المللی چندان موثر نخواهد بود، فشار بر 
تامین ارز را در کشور گسترده تر می کند که خود به معنای تشدید 
گرانی در کشور است.وی عنوان کرد: حتی با نرخ ۳۰ درصد تورمی 
که خوش بینانه است و با حذف پراید و پژو۴۰۵ تا پایان سال، به 
معنای خداحافظی خودروی زیر ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

بر زیان خودروسازان افزوده می شود؟
این کارشــناس بازار خودرو متذکر شد: حذف زیان در انتهای 
ســال گذشــته با تجدید ارزیابی و ورود تورم به صورت های 
مالی، رویه ناصواب و خطرناکی اســت. اگر شرکت ها مجددا 
با رویه قیمت گذاری دســتوری حرکت کنند، دوباره ماشین 
تولید زیان آن ها فعال می شود و ســال را با زیانی جدید باید 
به پایان می رســانند.زاوه ادامه داد: از طرفی اگر قیمت گذاری 
در شــرایط فعلی آزاد شــود، تنها اجحاف در حق خریداران 
بی بضاعت خواهد بود کــه هرچند از قیمت گــذاری دولتی 
هیچ وقت منتفع نخواهند بود. بنابراین شرایط بسیار بغرنج و 
پیچیده ای بر اقتصاد کشور و البته بازار خودرو و البته مسکن 
حکمفرما خواهد شــد.وی گفت: اصالح ســاختارهای مالی 
که سال هاســت ضرورت دارد به فراموشی سپرده شده و تیم 
مدیریتی هــم در کل صنعت فاقد کارآمدی کافی هســتند، 
عینا شــرایط بانکی، گمرکات و ارگان های دیگــر مرتبط با 
تولید مانند وزارت صمت و اقتصاد، اصال مســاعد نیست.این 
کارشناس بازار خودرو افزود: رویه مدیریتی متداول در کشور 
که به لطف منابع درآمدی نفتی و بازار انحصاری می توانست 
به سودآوری شرکت ها منجر شود، به دلیل نبود منابع سبب 

تشدید بحران های اقتصادی عمومی می شــود. بنابراین این 
عوامل ســبب می شــود بعد از فروکش کردن کرونا عالوه بر 
 تاثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، شرایط بازارها افزایشی

 و تورمی شود.

وضعیت تولید در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟
زاوه تصریح کرد: تولید هم بعید است عملکردی بهتر از سال ۹۸ 
به نمایش بگذارد. با وجود تبلیغات گسترده صنایع خودروسازی 
کشور؛ تولید در سال گذشــته با کاهش چشمگیر همراه بود؛ 
به خصوص خودروهای تجــاری وضعیت بــدی را گذراندند 
و طرح های غیرکارشناسی مانند نوســازی ناوگان هم صرفا 
به هدر رفت منابع ختم شــد و نتیجه ای عاید کشــور نشد و 
نخواهد شــد.وی عنوان کرد: ضعف کارشناسی در بدنه دولت 
شاید بسیار بیشتر از ضعف مدیریتی در حال آسیب رساندن 
به کشور است؛ به گونه ای که تقریبا هیچ ایده مدیریتی توسط 
کارشناسان نقد نشده و به چالش کشیده نمی شود؛ که نتیجه 
بارز آن را در صنعت خودرو می توان دید.این کارشناس صنعت 
خودرو متذکر شد: وضعیت به گونه ای است که حتی نهادهای 
علمی از کســانی برای آینده نگاری صنعت خودرو اســتفاده 
می کنند که عالوه بر نداشــتن دانش و تجربــه کافی و حتی 
مرتبط، صداقت هم ندارند و بنابراین انتظار بهبود انتظاری به جا 
 نخواهد بود. بر این اساس، خانه تکانی در کل سیستم مدیریتی

 و کارشناسی کشور گریزناپذیر است.

نکته مهم در تعطیلی بازار طال و سکه درج قیمت همراه با سیر 
صعودی برای انواع طال و سکه است؛ اما این قیمت ها چطور 

تعیین می شوند و چقدر مطمئن هستند؟
محمد کشتی آرای در خصوص نحوه تعیین قیمت طال و سکه 
باتوجه به تعطیلی بازار طال تا ۲۰ فروردین، گفت:  فعالً معامالت بر 
اساس فرمول اونس جهانی طال و قیمت دالر انجام می شود ولی از 
آنجایی که این معامالت به صورت محدود انجام می شود نمی تواند 
از دقت کافی برخوردار باشد.وی با تأکید بر محدود بودن خرید 
و فروش های مجازی طال و سکه تصریح کرد: طبق دستور اتاق 
اصناف کلیه واحدهای طالفروشی باید تا ۲۰ فروردین تعطیل 
باشــد بنابراین معامالت خارج از واحدهای صنفی و به صورت 
مجازی انجام می شود.رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر با 
اشاره به اینکه امروز قیمت اونس طالی جهانی ۱۶۳۰ دالر است، 
به بیان قیمت طال و سکه براساس قیمت ارز در بازار آزاد پرداخت 

و افزود:  قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان، سکه بهار آزادی طرح جدید ۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان، 
نیم سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان، ربع سکه بهار 
آزادی یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان، سکه یک گرمی ۹۸۰ هزار 
تومان و همچنین هر گرم طالی ۱۸عیار ۶۴۱ هزار تومان و هر 

مثقال طال ۲ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان است.

قیمت های مجازی طال و سکه واقعی نیست
در همین زمینه رئیس اتحادیه طال و جواهر با تأکید بر تعطیلی 
واحدهای این صنف تا ۲۰ فروردین گفت: هیچ طال فروشی 

حق فعالیت تا بیستم ماه جاری را ندارد و در صورت مشاهده 
برخورد جدی صورت می گیرد.آیت محمد ولی در گفت وگو 
با تسنیم در خصوص فعالیت واحدهای طالفروشی با توجه به 
شیوع ویروس کرونا در کشور، اظهار داشت: طبق مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، طالفروشی ها نیز تا بیستم فروردین ماه 
تعطیل هستند و نباید فعالیتی داشته باشند.وی با بیان اینکه 
درباره ادامه فعالیت طالفروشی ها بعد از ۲۰ فروردین نیز باید 
منتظر تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا باشیم، افزود: هیچ 
واحد صنفی نباید در این مدت فعالیت خود را از ســر بگیرد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تاکید کرد که اگر در بازرسی ها 

مشاهده شود که واحد صنفی به صورت خفا فعالیت خود را آغاز 
کرده و باز می باشد، به صورت جدی مورد برخورد اتحادیه قرار 
خواهد گرفت.محمد ولی درباره قیمت های درج شده در شبکه 
های مجازی برای طال و سکه اینطور توضیح داد که تا زمانی 
که بازار طال و سکه تعطیل است و معامله ای به صورت واقعی 
در آن انجام نمی شــود نمی توان درباره این واقعی بودن این 
قیمت ها اطمینان داشت.وی افزود: اکثر این قیمت ها براساس 
معامالت داللی و کاغذی در شبکه های مجازی درج می شود 
درحالی که تا معامالت واقعی در بازار انجام نشود، قیمت واقعی 
مشخص نمی شود.رئیس اتحادیه طال و جواهر ضمن تأکید 
براینکه هیچ طال و سکه ای به صورت فیزیکی در بازار معامله 
نمی شود، تصریح کرد:  بنابراین قیمت هایی که در شبکه های 
مجازی برای خرید و فروش سکه و طال اعالم می شود، واقعی 

نیست و غیر معقول است.

شــاخص کل در بازار بورس )شــنبه( ۲۰ هزار و پنج واحد 
رشد داشت که در نهایت این شــاخص به رقم ۵۶۷ هزار و 
۶۶۴ واحد رسید.براساس معامالت روز شنبه بیش از هفت 
میلیارد و ۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۳ 
هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص 
کل )هم وزن( با پنج هزار و ۸۸۵  واحد رشــد به ۲۰۱ هزار 
و ۸۷  واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( با سه هزار و ۹۱۵ 
واحد افزایش به ۱۳۳ هزار و ۷۸۴ واحد رسیدند.شــاخص 
آزاد شناور نیز با ۲۷ هزار و ۱۰۵ واحد افزایش به رقم ۷۳۲ 
هزار و ۷۶۴ واحد رسید، شــاخص بازار اول ۱۴ هزار و ۵۰۱ 
واحد و شاخص بازار دوم ۴۰ هزار و ۸۶۹ واحد رشد داشتند.

عالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس )فارس( با یک هزار و ۱۹۴ واحد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با یک هزار و ۵۲ واحد، ملی صنایع مس ایران 
 )فملی( با ۷۸۵ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با ۶۲۳ واحد، معدنی

 و صنعتی گل گهر )کگل( با ۶۰۵ واحد و پتروشیمی پارس 
)پارس( ۵۷۳ واحد با بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل 
داشتند.در مقابل نماد گلوکوزان )غگل( با ۳۸ واحد، شیشه و 
گاز )کگاز( با ۱۵ واحد و فرآورده های نسوز پارس )کفپارس( 
با ۱۲ واحد از جمله گروه هایی بودند که افت شاخص بورس 
را رقم زدند.برپایه این گزارش، روز شــنبه نماد بانک ملت، 

بانک تجارت، گلوکوزان، ســالمین، پاالیش نفت اصفهان، 
توسعه معادن و فلزات و بانک صادرات ایران گروه نمادهای 
پربیننده قرار داشتند.گروه شیمیایی هم در معامالت روز 
شنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
۳۳۸ میلیون و ۱۰۱ هزار برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۹۵۱  

میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز بیش از ۲۰۴ واحد افزایش داشت و بر 

روی کانال هفت هزار و ۲۲۵  واحد ثابت ماند.همچنین در 
این بازار دو میلیارد و ۵۷۶ میلیون برگه سهم به ارزش بیش 

از ۲۴ هزار و ۸۵۱  میلیارد ریال داد و ستد شد.
بیشــترین تاثیر مثبت را در بیــن تمامی نمادهــا، نماد 
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، سهامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، هلدینگ صنایــع معدنی خاورمیانــه )میدکو(، 
تولیــد نیروی بــرق دماونــد )دماوند(، فــوالد هرمزگان 
جنــوب )هرمــز(، پتروشــیمی تندگویان )شــگویا( و 
صنایع ماشــین های اداری ایران )مادیرا( بر شــاخص این 
بازار داشــتند.نماد بهمن دیــزل )خدیــزل(، کلر پارس 
 )کلر( و آسیا ســیر ارس )ســبزوا(، هم مانع از رشد بیشتر

 این شاخص شدند.

طبق اعالم مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زمستان سال ۹۸ به 
۱۰.۶ درصد رسیده است.مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش 
آماری خود اعالم کرد: نرخ بیکاری در زمســتان سال ۹۸ به 
۱۰.۶ درصد رسیده است.ضمن اینکه بررسی روند تغییرات 
نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل 
مشابه در سال ۱۳۹۷، ۱.۷ درصد کاهش یافته است.براساس 
این گزارش، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش تر نشان 
می دهد که ۱۰.۶ درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار( طی 

چهار هفته منتهی به هفته مرجع آمارگیری بیکار بوده اند.
شایان ذکر است در هر فصل براساس استانداردهای مربوطه 
و طرح فنی آمارگیری نیروی  کار، اطالعات وضع فعالیت افراد 
در هفته دوم تقویمی کامل و هفته پس از آن در ماه میانی هر 
فصل جمع آوری می  شود؛ لذا اطالعات فصل زمستان طرح 

مذکور مربوط به ۱۲ لغایت ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ بوده که متأثر 
از شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور نبوده است.در زمستان 
۱۳۹۸، به میزان ۴۲.۴ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر از 
نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران 
قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی 
از آن است که این نرخ نســبت به فصل مشابه در سال قبل 
)زمستان ۱۳۹۷( ۱.۱ درصد کاهش داشته است.جمعیت 
شاغلین ۱۵ ساله و بیشــتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۴۳۵ 
هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشــابه سال قبل ۵۲ هزار 

نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش های عمده 
اقتصادی نشان می دهد که در زمستان ۱۳۹۸، بخش خدمات 
با ۵۲.۷  درصد بیش  ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص 
داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۱.۷ درصد 
و کشاورزی با ۱۵.۶ درصد قرار دارند.نرخ بیکاری جوانان ۱۵ 
تا ۲۴ ساله حاکی از آن اســت که ۲۵.۷ درصد از فعاالن این 
گروه سنی در زمستان۱۳۹۸ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات 
فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد، این نرخ نسبت 
به فصل مشابه در سال قبل )زمســتان ۱۳۹۷( ۲.۴ درصد 

کاهش یافته است.
بررســی نرخ بیکاری گروه ســنی  ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان 
می دهد که در زمستان ۱۳۹۸، ۱۷.۸ درصد از جمعیت فعال 
این گروه سنی بیکار بوده اند. این در حالی است که تغییرات 
فصلی نرخ بیکاری این افراد نشــان می دهد این نرخ نسبت 

به زمستان ۱۳۹۷، به میزان ۱.۶ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر نشان 
می دهد که در زمستان ۱۳۹۸، ۱۰.۴ درصد جمعیت شاغل،  به 
دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار 
با ساعت بیش تر و…( کم تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده 
و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی است که 
۳۵.۳ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیش تر، ۴۹ ساعت و بیش تر 

در هفته کار کرده اند.

بازار خودرو در سال ۹۹ به کدام سمت می رود؟

سایه کرونا روی بازار خودرو و احتمال ادامه رکود تا خردادماه

قیمت طال و سکه با وجود تعطیلی بازار چطور تعیین می شود؟

قیمت گذاری مجازی طال و سکه 

مرکز آمار ایران اعالم کرد؛

نرخ بیکاری زمستان۹۸ به ۱۰.۶درصد رسید

شاخص بورس ۲۰ هزار واحد رشد کرد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

اسحاق جهانگیری: عبور از کرونا بدون هزینه دادن غیر ممکن است
معاون اول رئیس جمهور: تصور اینکه بتوانیم بدون هزینه و آسیب از این مقطع شیوع کرونا عبور کنیم تقریباً غیر ممکن است. همانگونه که مردم در این شرایط دچار مشکالتی 

شده اند و هزینه می دهند، بخش خصوصی، دولت و سایر بخش ها نیز هزینه هایی را پرداخت خواهند کرد تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.
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دولت به منظــور مقابله با 
پیامدهای ســنگین ناشی 
از ویروس کرونا بر کسب و 
کارها و مشاغل به تصویب 
بســته های اقتصــادی و 
حمایتی روی آورده تا بتواند مشاغل خسارت دیده را 
برای فعالیت در ماه های آتی آماده سازد. بسته های 
اقتصادی دولت شامل بسته های متنوعی است که 
کارگران از کار بیکار شده و کسب و کارهای خسارت 
دیده را شامل می شــود. اقداماتی که دولت در این 
راستا و برای جلوگیری از خسارت بیشتر به مشاغل 
در نظر گرفته است گامی مثبت تلقی می شود اما با 
توجه به اینکه منابع درآمدی دولت در سال جاری 
اطمینانی برای نبود کســری بودجه را ایجاد نکرده 
اســت تامین اعتبارات این بسته های اقتصادی می 
تواند ضربات جبران ناپذیری را بر بدنه اقتصاد کشور 

وارد کند.
رئیس جمهور در جلســه هیئت دولت با اشــاره به 
سیر نزولی ابتال به بیماری کرونا در همه استان های 
کشــور، گفته اســت »با وجود تحریم های سخت، 
حدود ۱۰ میلیــارد دالر نیز برای رفع مشــکالت 
کســب وکارها در نظر گرفتیم که ایــن کمک ها به 

صورت تسهیالت، کمک های بالعوض و بسته های 
معیشــتی اســت«. در این رابطه رئیس جمهور در 
رابطه با منبع این حجم عظیم از اعتبار که از کجا و 

چگونه فراهم خواهد شد شفاف سازی نکرده است.
در همیــن رابطه اقتصاددانــان بر ایــن باروند که 
اقتصاد ایران در ســال های اخیر در رکــود بوده و 
همچنین بودجه دولت دچار کســری مزمن است 
.دوم این که اقتصاد ایران که تحریم های سختی را از 

سر می گذراند، دارای درآمدهای کافی نفتی نیست. 
زیرا بازار نفت با مازاد عرضه روبه روست و در بحران 
است و قیمت نفت نیز به پایین ترین سطح آن در ۱۸ 
سال اخیر رسیده است.صادرات غیرنفتی ایران نیز به 
نظر نمی رسد بتواند کاستی های درآمدهای نفتی را 
جبران کند. به ویژه این کــه صادرات غیرنفتی ایران 

در سال گذشته شاهد روندی کاهشی بوده است.
در همین زمینــه دکتــر یعقوب زراعــت کیش، 

اقتصاددان درباره اختصاص بسته ۷۵ هزار میلیارد 
تومانی دولت به برخی بنگاه هــای اقتصادی گفت: 
بسته تســهیالتی دولت برای برخی بنگاه های زیان 
دیده از کرونــا که رقمش حدود ۷۵ هــزار میلیارد 
تومان است، ممکن اســت اگر شــتاب زده باشد، 
اتفاقات ناگــواری را برای اقتصاد مــا رقم بزند. وی 
معتقد است دولت باید در شــرایط کرونایی، درباره 
۳ اتفاق مهــم یعنی اختالل در عرضــه کاال، تامین 
مواد اولیــه و کاهش تقاضا برنامه داشــته باشــد. 
به گفتــه وی برای جهــش تولید باید بســته تهیه 
 شــود و مزیت های نســبی منطقه ای در کشــور

 شناسایی گردد.
این در حالی اســت که در ســال آینــده، دولت دو 
اولویت بیشتر ندارد؛ نخست، مقابله با تبعات کرونا 
و احیای اقتصاد پس از گذر از این بحران و دیگری، 
در حداقل نگه داشتن هزینه های ناشی از تحریم های 
آمریکا که از قبل به جا مانده اســت. به نظر می رسد 
از لحاظ حفظ جامعیــت و برنامه ریزی مدون برای 
مقابله با کرونا و همچنین، با توجــه به محدودیت 
منابع دولت به دلیل تحریم های اقتصادی و کاهش 
شــدید قیمت نفت، بهترین شیوه برای گذر از دوره 
پسا کرونا و به حداقل رســاندن تبعات این بحران، 
تدوین دوباره بودجه ســال آینده با در نظر گرفتن 
اطالعات و داده های ناشــی از شرایط جدید اقتصاد 

ایران و جهان باشد.

كارشناسان نسبت به تبعات تورمی استقراض از بانک مركزی و اضافه برداشت از بانک ها هشدار دادند

ابهام در منابع تسهیالت حمایتی دولت
شایلی قرائی
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معاون گردشگری تاکید کرد: تبلیغ و اجرای هر نوع تور 
مسافرتی در وضیعتی که ویروس کرونا هنوز شیوع دارد، 
تخلف محرز است.پرونده ویروس کرونا هنوز بسته نشده 
و هشدارها درباره منع سفرهای غیرضروری همچنان 
پابرجا است، با این حال تعطیالت پایان هفته، به برخی 
آژانس های مسافرتی انگیزه داده تا دست به کار شوند و 
به شهرهایی مثل مشهد، تور بگذارند. معاون گردشگری 
این رفتار را تخلف محرز دانسته و رییس انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مســافرتی هم تقصیر را گردن »آژانس 

نماها« انداخته است.
این تورها بیشتر با قطار و هوایپما اجرا می شوند که این 
مدت تردد آن ها به نســبت خودروی مسافران، کمتر 
محدود شد.  اقامت مسافران تور هم در هتل هایی است 
که معلوم نیست، بعد از یک دوره تعطیلی کرونا، اجازه 
ـ وزیر  پذیرش مهمان را گرفته اند یا نه.علی اصغر مونسان 
ـ قبال با ابالغ  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
دستورالعمل »جامع پیشگیری از شیوع بیماری کرونا«، 
تاکید کرده بود: واحدهای گردشگری تعطیل شده، حق 

بازگشایی خودسرانه را ندارند.
در پروتکل بازگشــایی واحدهای اقامتی تعطیل شده 
بر اثر شیوع کرونا تاکید شــده که »۱ـ  تمام واحدهای 
اقامتی برای بازگشــایی، مراتب را به صورت کتبی به 
معاونت گردشگری استان اعالم و مجوز فعالیت مجدد 
دریافت کنند. ۲ـ  هیچ یک از واحدهای تعطیل شده حق 
بازگشایی خودسرانه و قبل از اعالم به معاونت گردشگری 
استان یا بخشنامه کشــوری وزارت متبوع را نخواهند 
داشت. ۳ـ  سیســتم های تهویه، سرمایش و گرمایش 
پیش از بازگشایی کنترل و تست شــود. ۴ـ  تمام مواد 
غذایی فاسدشدنی در صورت اتمام تاریخ مصرف معدوم 
شود. ۵ـ  برق، گاز و آب شرب تمام قسمت ها برقرار شود. 
ـ تا حد ممکن از پرسنل قبلی به منظور کار دعوت شود.   ۶
۷ـ  پیش از بازگشایی واحد تمام بخش های قابل نظافت 
و ضدعفونی نظافت و گندزدایی شود. ۸ـ  پیش از شروع 
مجدد فعالیت از سالمت پرسنل به وسیله انجام معاینات 
طب کار و تهیه کارت بهداشت اطمینان حاصل کنند. 
۹ـ  مراتب بازگشایی واحدها به نیروی انتظامی و اماکن 

استان اعالم شود. «
ولی تیموریـ  معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستیـ  درباره اقدام برخی از آژانس 
های گردشگری برای تبلیغ تور و اجرای آن، با تاکید بر 
این نکته که شرایط »فورس ماژور« و دستورالعمل »ساز و 
کار لغو سفر« همچنان برقرار و معتبر است، به ایسنا گفت: 
در دستورالعمل لغو سفر به همه تاسیسات گردشگری 
تاکید شده است تا »اطالع ثانوی« از دادن هر گونه تعهد 
به مســافر خودداری کنند؛  چرا که نمی توان تاریخی، 
حتی به صورت تقریبی برای پایان شیوع ویروس کرونا 
تعیین کرد. تا زمانی که این امکان وجود ندارد مقررات 
آن دستورالعمل پابرجا است و همچنان از آژانس های 
گردشگری، هتل و سایر فعاالن گردشگری خواهش می 
کنیم تعهد جدیدی به مسافر ندهند، چون عمال امکان 

پاسخگویی وجود ندارد. وی ادامه داد: بعضا مشاهده می 
شود چون آژانس توان بازگشت پول مسافر را ندارد، وعده 
می دهد با پایان تعطیالت نوروز، تورهای مناسبتی را 
هوایی و ریلی اجرا کند، اما وقتی شــهرها رسما اعالم 
کرده اند از پذیرش مسافر معذورند و وضعیت عادی هنوز 
نشده است، چگونه می خواهند این تورها را اجرا کنند.
معاون گردشگری متذکر شد: وضعیت موجود خارج از 
اراده افراد است، چه از طرف آژانس و چه مسافر، بنابراین 
طرفین نباید اصرار به سفر داشته باشند، مخصوصا حاال 
که تصمیم ها وارد فاز سختگیرانه ای شده و منطقی ترین 

راه، آن است که از تعهدات الزام آور خودداری شود.
تیموری در عیــن حال که تبلیغ و اجــرای هر نوع تور 
مسافرتی بعد از تعطیالت نوروز را تخلف محرز دانست، 
درباره برخــورد با این متخلفان، گفــت: وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی حکم قانونی 
برای برخورد با ایــن افراد را ندارد، امــا نهادهایی مثل 
نیروی انتظامی طبق ماموریتی که از طرف ستاد ملی 
مدیریت کرونا دارد، در صورت مشاهده و گزارش شدن 
این تخلفات، برخورد قانونی خواهد کرد. ضمن این که 
آژانس های مسافرتی اگر توری را برای آینده تبلیغ کرده 
اند، اقدام غیرقانونی انجام نداده اند که با آن ها برخورد 
شود، مساله این است که در شرایط موجود، با توجه به 
دستورهای ستاد ملی مدیریت کرونا و تا اطالع ثانوی، 
دفاتر خدمات مســافرتی نمی توانند و نباید تعهد تازه 
ای بدهند.اما حرمــت اهلل رفیعیـ  رییس انجمن دفاتر 
مســافرت هوایی و جهانگردی ایرانـ  که معتقد است 
آژانس ها در خوشبینانه ترین حالت از خردادماه کار خود 
را  شروع حواهند کرد، درباره تبلیغ تور با پایان تعطیالت 
نوروز و به مناسبت تعطیلی آخر هفته، با این تصور که 
طرح »فاصله گذاری اجتماعــی« تا آن موقع منقضی 
خواهد شــد، به ایســنا گفت: با توجه به وضع موجود، 
همچنان تاکید بر این اســت که از ایجاد هر گونه تعهد 

جدید به مسافران خودداری شود.
او درباره تبلیغاتی که برخی از دفاتر خدمات مسافرتی 
به راه انداخته اند نیز اظهار کرد: این ها تبلیغات دروغین 
است، همه ما می دانیم االن گردشگر وجود ندارد، این 
تبلیغات را هم یک عده »آژانس نما« انجام می دهند که 
دنبال کسب درآمد از شرایط موجود هستند، وگرنه دفاتر 
خدمات مسافرتی که همچنان با کنسلی تورها، پروازها،  
قطارها و استرداد کامل وجوه به مسافر، دست به گریبان 

اند، وضعیت مشخصی دارند.
رفیعی با یادآوری این که صنعت گردشگری بیشترین 
لطمه را از ویروس کرونا خورده اســت، افزود: زندگی 
و معیشــت مردم تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته و 
پیش بینی می شود تا پاک شــدن جامعه و ریشه کن 
شدن این ویروس، ســفر به آخرین گزینه برای مردم 
تبدیل شود و فعال کسی رغبت نکند با تور سفر برود، با 
این شرایط از همه دفاتر خدمات مسافرتی درخواست 
 می کنم هیچ تعهدی به مسافر ندهند که بعدا نتوانند 

پاسخگو باشند.

دبیر هیئت مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران گفت : در 
صنعت فروش طال و جواهر چیزی به نام خرید و فروش 
آنالین وجهه قانون ندارد.نادر بذرافشــان دبیر هیات 
مدیره اتحادیه طال و جواهر تهــران درباره خرید طال 
برای شب عید تصریح کرد: به طور کلی برای خرید سکه  
توصیه می کنیم از واحد هــای دارای جواز اتحادیه در 
رسته سکه فروشی خریداری کنند، توجه داشته باشید 
که کارت وکیوم واحد فروشنده باید هولوگرام اتحادیه 
را داشته باشد و نام ثبت شده با نام واحد فروشنده یکی 
باشد، در غیر این صورت ممکن است به دام سودجویان 

افتاده و سکه تقلبی یا غیر بانکی خریداری کنید.
او تصریح کرد: خریداران مصنوعات طال و جواهر هم باید 
به جواز رسمی اتحادیه طال و جواهر تهران توجه کنند 
همچنین نوع مصنوع، وزن، رنگ و کد استاندارد آن باید 
روی فاکتور خرید رسمی واحد صنفی درج شده باشد 
تا در آینده با مشکل در خرید و فروش مواجه نشوند. 
مدتی است که خرید و فروش طالی دست دوم در بین 
مردم رواج پیدا کرده اســت اما توجه داشته باشید که 
فروش طالی دست دوم تخلف محسوب شده و با تمام 
واحد هایی که چنین تخلفی را مرتکب شوند برخورد 

قانونی خواهد شد.
دبیرهیات مدیره اتحادیه طال و جواهــر تهران ادامه 
داد: با توجه به گســترش ویروس کرونا در کشور، این 
مصنوعات دست دوم ممکن است به عاملی برای انتقال 
ویروس تبدیل شوند؛ خریداران هم بهتر است با توجه 

به مشــکالت فنی مثل اختالل در عیار، نداشتن کد 
استاندارد و احتمال بروز مشکالت پوستی و بیماری های 
مختلف از جمله کرونا از خرید طالی دست دوم اجتناب 

کنند.
او تصریح کرد: با توجه افزایش تمایالت خرید آنالین 
اغلب اقالم از جمله طال افزایش پیدا کرده است؛ موضوع 
خرید و فروش سکه و طال در فضای مجازی پیش از این 
هم بارها توسط اتحادیه طال و جواهر و سایر بخش های 
مرتبط با این حوزه اطالع رسانی شده بود. در صنعت 
فروش صنعت طال و جواهر چیزی به نام خرید و فروش 
ســکه و طال در فضای مجازی وجود ندارد. او با اشاره 
به ارزش مادی زیاد محصوالت این صنعت بیان کرد:  
قوانین فضای مجازی برای خرید و فروش اقالم با ارزشی 
مثل طال شرایط مناسبی ندارد؛ در صورتی که بعد از 
خرید و فروش طال و جواهر در فضای مجازی مشکلی 
برای خریدار ایجاد شود کسی پاسخگوی مشکل پیش 
آمده نخواهد بود و تا زمانی که چنین شرایطی در فضای 
مجازی حاکم اســت فروش طال از این طریق ممنوع 
خواهد بود. بذرافشان با تأکید بر اینکه هیچ کس چنین 
جوازی در صنعت طال در دست ندارد، گفت: اگر فعاالن 
این حوزه قصد به نمایش گذاشتن محصوالت خود را 
داشته باشند منعی وجود ندارد اما از هموطنان ما تقاضا 
داریم تا به هیچ عنوان اقدام به خرید طال،  جواهر و سکه 
در فضای مجازی نکنند.خرید و فــروش طال باید در 

فضای فیزیکی صورت بگیرد.

بازگشایی واحدهای صنفی 
بعد از تعطیالت نوروز و به 
دلیل ادامه بحران بیماری 
کرونا بــه موضوعی برای 
اختــالف دو وزارتخانــه 
صنعت و بهداشت کشور تبدیل شده است. کارگران 
و واحدهای صنفی به دلیل اینکه درآمد خود را از 
راه بازگشــایی واحدهای خود به دست می آورند 
اصرار بر حضور در بازار دارند اما مصلحت کشــور 
و ســالمتی مردم این اجازه را به متولیان بهداشت 
و سالمت کشــور نمی دهد تا بازارها مطابق قبل 
بازگشایی شوند. تمام فعاالن صنفی بر این باورند 
که باید در راستای بازگشــایی واحدهای صنفی 
اقدام شود چراکه طی این مدت با شیوع بیماری و 
عدم حضور مردم در بازارها کاهش فروش موجب 
توقف درآمدهای آنها شده و گردش مالی در بازارها 
نیز کاهش داشته است. در روزهای گذشته نامه ای 
از سوی »حسین مدرس خیابانی«، قائم مقام وزیر 
صنعت، معدن و تجارت بــا موضوع »عدم وقفه در 
کار و تولید کشور« منتشر شد که ابهام کارمندان 
برای حضور در محل کار خود را بیشتر کرد. اما وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی دراین باره به 
رئیس جمهور گالیه کرد؛ اگرچه قباًل هم حســن 

روحانی گفته بود که تولید تعطیلی بردار نیست.
اما روابط عمومــی اتاق اصنــاف در همین زمینه 
و در پی بازنشــر اطالعاتی کذب در شــبکه های 

اجتماعی مبنی بــر تعیین ســاعت کاری برخی 
رســته های صنفی در روزهای آتی اعالم کرد که 
حســب پیگیری های به عمل آمده تاکنون هیچ 
تصمیمی از سوی هیچیک از سازمان ها و نهادهای 
صنفی مبنی بر بازگشــایی واحدهــای صنفی یا 
تعیین ساعت کاری مشخص جهت حضور هر یک 
از این رسته ها اتخاذ نشده است. بدیهی است اتاق 
اصناف ایران و دیگر ســازمان های صنفی خود را 
مکلف به تبعیت از تصمیم های ســتاد ملی مقابله 
کرونا به مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی می دانند. به همین جهت هرگونه بازنشری 
تأییدی این خبر مصداق بارز شیطنت رسانه ای و 
تشویش اذهان عمومی به قصد برهم زدن آرامش 
موجود در جامعه اصناف محسوب شده و مستوجب 
پیگرد قانونی از سوی نهادهای ذیربط خواهد بود. 
گفتنی اســت وفق آخرین تصمیم های اخذ شده 
هرگونه اطالع رسانی در حوزه اصناف تنها از طریق 
درگاه های رسمی اطالع رسانی اتاق اصناف ایران 
صورت خواهد گرفت و دیگر اخبار منتشرشــده از 
سوی دیگر شبکه های خبری فاقد وجاهت رسمی 

خواهند بود.
به هر ترتیب اخبار متناقضــی از ادامه تعطیلی یا 
بازگشــایی مجدد واحدهای صنفی و تولیدی به 
گوش می رســد؛ دهم فروردین ماه بود که حسن 
روحانــی، رئیس جمهور در نشســت هیات دولت 
گفت: »مــا نمی توانیم تولید را در کشــور تعطیل 
کنیم. ما نمی توانیم تولید مواد غذایی و بهداشتی و 
یا توزیع آن ها را تعطیل کنیم. تعطیلی این بخش ها 
امکان پذیر نیست. مدیریت جامعه برای ما این است 

که ســالمت، تولید و امنیت جامعه برای ما اصل 
است.« در روزهای گذشته نامه ای از سوی »حسین 
مدرس خیابانی«، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با موضوع »عدم وقفه در کار و تولید کشور« 
منتشر شد که ابهام کارمندان برای حضور در محل 

کار خود را بیشتر کرد.
در این نامه تأکید شده بود که موضع رسمی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت جلوگیری از ایجاد هرگونه 
وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی کشور در تمام 
بخش های صنعتی، معدنی و کشاورزی است؛ اما 
این نامه با واکنش »سعید نمکی«، وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی مواجه شــد و او نیز در 
نامه ای گالیه آمیز خطاب به رئیس جمهوری نوشت: 
»اخیراً بدون اطالع ستاد، نامه ای توسط قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجــارت در امور بازرگانی به 
کلیه اســتان ها ابالغ شــده که عماًل دستورالعمل 
اداری برای بازگشایی کسب وکار تلقی می شود که 
این شیوه با نقش، مســؤولیت و جایگاه ستاد ملی 

مقابله با کرونا مغایرت دارد.«
وزیر بهداشت هشدار داده است: »لذا ضمن اعتقاد 
راسخ اینجانب و وزیر کشــور و دیگر همکاران به 
کمک هر چه زودتر به کاهش اثرات اپیدمیولوژیک 
کرونا بــر اقتصاد کشــور و تدویــن پروتکل برای 
بازگشــایی فعالیت های اقتصادی با اولویت ویژه 
اعالم می کنیم که هرگونه تصمیم آتش به اختیار 
توسط هر دســتگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، 
مذهبی و غیره که مورد تأیید نباشــد شعله هایش 
به سرعت دامن نظام سالمت و متعاقب آن اقتصادی 
کشور را خواهد گرفت.« پس از آن وزارت صنعت، 

معدن و تجارت تأکید کرد کــه نامه قائم مقام این 
وزارتخانه برای تولید اقالم مربوط به مبارزه با کرونا 
و کاالهای موردنیاز مردم بوده و به معنی بازگشایی 
واحدهای صنفی و کسبه نیست. مدرس خیابانی 
همچنین گفته اســت که نامه مذکور بر اســاس 
دستور صریح رئیس جمهوری و بر اساس سیاست 
ستاد کرونا و صرفاً بر اســاس رعایت پروتکل های 

بهداشتی ستاد کرونا ابالغ شده است.
به گفته او فعاًل مراکز عرضه ازجمله فروشــگاه ها 
تعطیل است و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
ستاد کرونا، تخلف محســوب می شود و اصناف با 
کمک نیروی انتظامــی واحدهای صنفی متخلف 
را جریمه و پلمپ می کنند. قاســم نوده فراهانی، 
رئیس اتاق اصناف کشــور اما از ادامه دار شــدن 
تعطیلــی واحدهای صنفــی خبــر داده و گفته 
اســت که واحدهای صنفی به صــورت تدریجی و 
مرحله به مرحله از تاریخی مشــخص، بازگشایی 

خواهند شد.
به گفته رئیــس اتاق اصناف صنــوف ارائه دهنده 
خدمات ضروری تر در اولویت قرار خواهند گرفت و 
برای صنوفی که فعالیت آن ها با تجمع مردم همراه 
خواهد بود، برنامه ریزی جداگانه انجام خواهد شد. 
بر اساس آخرین اطالعیه کارروه اطالع رسانی ستاد 
ملی کرونا،  تمامی واحدهــای توزیعی و خدماتی 
که مشمول ممنوعیت و محدودیت تردد و تجمع 
بوده و رسته های آن ها قباًل در اطالعیه های کمیته 
اجتماعی ســتاد ملی کرونا اعالم شــده، تا اطالع 

بعدی تعطیل خواهند بود.

دستورالعمل بازگشایی كسب و كارها با مصوبات ستاد ملی مقابله با كرونا مغایرت دارد

اصناف در بالتکلیفی بازگشایی و تعطیلی
گروه اقتصاد ایران

News kasbokar@gmail.com

رشد نقدینگی با استقراض از بانک مرکزی
بیژن عبدی، اقتصاددان

بحران اقتصادی حاصل از شیوع ویروس کرونا ابعاد وسیعی دارد و برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها مشکالت زیادی را ایجاد کرده است. حل مشکالت کسب و کارها و جبران خسارت های وارد شده به واحدهای صنفی 
در گرو اتخاذ تصمیمات درست و بلندمدت است تا آینده کاری مشاغل را تضمین کند. خسارت چندماه تعطیلی کسب و کارها به اقتصاد کشور را نمی توان نادیده انگاشت چراکه این تعطیلی ها و ورشکستگی ها موجب 
افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد که در شرایط اقتصادی امروز کشور تبعات بسیار زیادی را ایجا خواهد کرد.  بسته های اقتصادی و حمایتی که در شرایط بحران برای حمایت از نیروی کار و مشاغل 
تصویب شده است کار بسیار مثبتی است که در تمام دنیا مرسوم است. در حال حاضر دولت های جهان نیز با هدف غلبه بر رکود اقتصادی حاصل از شیوع ویروس کرونا رقابت تازه ای را برای حمایت مالی از مردم و مشاغل 
مختلف آغاز کرده اند. در واقع دولت ها با اختالل هماهنگ در اقتصاد جهانی ناگزیر از تزریق کمک ها و منابع مالی کم سابقه ای شده اند. اما از طرفی دیگر نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که در کشور ما منابعی 
که برای تاکین اعتبار این بسته ها قرار است استفاده شود چه منابعی است. شفاف سازی و روشن کردن محل تامین اعتبار این بسته ها می تواند از عواقبی که در انتظار اقتصاد کشور است بکاهد. ر دوران تحریم ها، کاهش 
بهای نفت و شیوع بیماری کرونا باید جدیت در اختصاص منابع حمایتی و شفاف سازی منابع تامین اعتبار آن وجود داشته باشد. بانک مرکزی نمی تواند در هر بحرانی منبعی برای تامین اعتبار باشد چراکه استقراض از این 
نهاد نیز ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد  کشور وارد خواهد کرد. استقراض از بانک مرکزی یا چشم پوشی دولت و بانک مرکزی از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی ساده ترین و در عین حال، خطرناک ترین شیوه تامین 

بودجه های مورد نیاز برای گذر از این بحران است. اگر دولت این روش را در پیش گیرد و دست در جیب بانک مرکزی ببرد، رشد نقدینگی و در پی آن، افزایش نرخ تورم را شاهد خواهیم بود. 

برنامه ریزی صحیح درباره اصناف وجود ندارد
هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران

اسنفدماه زمان جبران رکود حاکم بر بازارها بود که متاسفانه با وقوع بحران کرونا اجازه درآمدزایی را از 
اصناف گرفت. رونقی که هرساله با فرا رسیدن روزهای نزدیک به شب عید بر بازارها حاکم می شد در 
اسفندماه ۹۸ تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا قرار گرفت و کسب و کارها و اصناف بسیاری را متحمل ضرر 
و زیان های بسیار کرد. بنابراین با حجم بسیار زیادی از بدهی ها و کاالهایی مواجه هستیم که در انبارها 
مانده و خریداری نیز برای آنها وجود ندارد. اصناف در این بین نگران بدهی ها و چک هایی هستند که 

برای خرید شب عید داده اند و درآمدی برای پس کردن آنها ندارند. 
هم چنین به دلیل شیوع کرونا، واحدهای صنفی نتوانستند به اهداف تعیین شده و برنامه ریزی های خود 
دست یابند و دچار آسیب شدند و با مســائلی در رابطه با تأمین سرمایه مورد نیاز برای حفظ اشتغال و 

ادامه فعالیت خود روبه رو شدند.
اصناف برای فائق آمدن بر مشــکالت اقتصادی ناشــی از کرونا انتظار دارد که دولت آقای روحانی به 
کمک آنها بشتابد. دولت درباره بخشــودگی بیمه و هزینه قبوض آب، برق و گاز و نیز بخشودگی هایی 
در حوزه های مالیاتی تصمیم گیری کند و ایجاد خط اعتباری تســهیالت ارزان قیمت را در نظر بگیرد. 
متاسفانه دولت برنامه ریزی صحیح درباره اصناف نداشته و در نظام برنامه ریزی و اقتصاد کالن کشور، 

نگاه درستی نسبت به اصناف وجود ندارد. 

تبلیغاتی كه برخی از دفاتر خدمات مسافرتی به راه انداخته اند

تبلیغ و اجرای تور مسافرتی تخلف است

فروش آنالین طال ُجرم است

انتقال کرونا با طالی دست دوم

تاکنون هیچ تصمیمی از ســوی هیچیک از سازمان ها و 
نهادهای صنفی مبنی بر بازگشــایی واحدهای صنفی یا 
تعیین ساعت کاری مشخص جهت حضور هر یک از این 
رسته ها اتخاذ نشده است. روابط عمومی اتاق اصناف ایران 
در پی بازنشر اطالعاتی کذب در شبکه های اجتماعی مبنی 
بر تعیین ساعت کاری برخی رسته های صنفی در روزهای 
اعالم کرد: حسب پیگیری های به عمل آمده تاکنون هیچ 
تصمیمی از سوی هیچیک از سازمان ها و نهادهای صنفی 
مبنی بر بازگشایی واحدهای صنفی یا تعیین ساعت کاری 
مشخص جهت حضور هر یک از این رسته ها اتخاذ نشده 
است. بدیهی است اتاق اصناف ایران و دیگر سازمان های 

صنفی خود را مکلف به تبعیت از تصمیم های ستاد ملی 
مقابله کرونا به مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی می دانند. به همین جهت هرگونه بازنشری تأییدی 
این خبر مصداق بارز شیطنت رسانه ای و تشویش اذهان 
عمومی به قصد برهم زدن آرامش موجود در جامعه اصناف 
محسوب شده و مستوجب پیگرد قانونی از سوی نهادهای 
ذیربط خواهد بود.گفتنی است طبق آخرین تصمیم های 
اخذ شده هرگونه اطالع رســانی در حوزه اصناف تنها از 
طریق درگاه های رسمی اطالع رســانی اتاق اصناف ایران 
صورت خواهد گرفت و دیگر اخبار منتشرشــده از سوی 

دیگر شبکه های خبری فاقد وجاهت رسمی خواهند بود.

هیچ تصمیمی مبنی بر بازگشایی واحدهای صنفی اتخاذ نشده است
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:COVID_۱۹ ستاری در مراسم رونمایی از سامانه تشخیص پونومی
شركت های دانش بنیان خط مقدم مبارزه با ویروس 

ناشناخته كرونا هستند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراســم رونمایی از ســامانه 
تشــخیص پونومی COVID_۱۹ گفــت: همان طور کــه در تولید کیت 
تشخیص دستاورد های خوبی داشتیم در این زمینه هم توانستیم دستاورد 
مهمی داشته باشیم که بسیار دقیق تر از کیت تشخیص است. سورنا ستاری 
با ارائه گزارشی از فعالیت شــرکت های دانش بنیان در خصوص مقابله با 
کرونا افزود: شرکت های دانش بنیان به حوزه تولید محصوالت حوزه مبارزه 
با کرونا ورود پیدا کرده اند و یکی از این شرکت ها موفق شده است با هوش 
مصنوعی به تشــخیص کرونا بپردازد. وی با اشاره به دستاورد محققان در 
حوزه هوش مصنوعی گفت: تاکنون شرکت های دانش بنیان در حوزه تولید 
کیت های تشخیص ورود پیدا کردند، اما چندین شرکت توانستند با استفاده 
از هوش مصنوعی و با فناوری های جدید در این زمینه روشی جدید را برای 

تشخیص کرونا ارائه دهند.
ستاری با بیان اینکه این روش، نگاه جدیدی برای تشخیص با دقت ویروس 
کرونا با استفاده از سی تی اسکن به شمار می رود، گفت: این موفقیت، نتیجه 

حرکت شرکت های دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی است.
وی تاکید کرد: اکنون این شرکت توانسته است با دقت باالیی سامانه ای را 
ترتیب دهد که به واسطه آن ویروس کرونا با استفاده از یک سی تی اسکن 
قابل تشخیص است و این سامانه در بسیاری از بیمارستان ها می تواند مورد 

استفاده قرار بگیرد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در مراســم رونمایی از “سامانه 
تشخیص پونومی COVID_۱۹ گفت: همانطور که در تولید کیت تشخیص 
دستاورد های خوبی داشــتیم در این زمینه هم توانستیم دستاورد مهمی 
داشته باشیم که بسیار دقیقتر از کیت تشــخیص است و این نشانه توجه 

جدی کشور به شرکت های فعال در زمینه هوش مصنوعی است.
سورنا ستاری افزود: این اتفاقی بزرگی برای کشور است که هر کسی در هر 
کجای کشور بخواهد می تواند با عکس سی تی اسکن، سالمتی یا ابتالی 

خود به کرونا ویروس را بررسی کند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در اکوسیستم نوآوری 
شــرکت های فعال مراکز تحقیقاتی و دانشــگاه های مختلفی هستند که 
در حوزه بیوتک فعالیت می کنند که فعالیــت آن ها اکنون منجر به تولید 
کیت های تشخیص کرونا شده است، گفت: در حال حاضر دو شرکت دانش 
بنیان در حوزه کیت تشخیص کرونا فعالیت می کنند و ۲۵۰ هزار کیت را 
تحویل داده اند و این شــرکت ها ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار کیت در هفته را 

دارند.
آقای ستاری با اشاره به ورود یکی دیگر از شرکت های دانش بنیان فعال در 
عرصه تولید کیت گفت: همچنین شرکت دیگری در حال اخذ تاییدیه در 
راستای تولید کیت تشخیص کروناســت و دیگر نیاز به واردات کیت های 

تشخیص نداریم.
وی با اشــاره به تولید تجهیزات در زمینه مبارزه با کرونا گفت: اتفاق مهم 
دیگری که در شــرکت های دانش بنیان رخ داده، این است که دو شرکت 
به تولید ونتیالتور ورود کرده اند و توانســته اند آن ها را تولید کنند و نیاز 

بیمارستان ها را برطرف سازند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه این دستگاه می تواند 
یک تخت معمولی را به یک تخت آی ســی یو تبدیل کند، گفت: در حال 
حاضر مشکل بسیاری از شرکت ها تولید این ونتیالتورهاست که می بینیم 
با ورود شــرکت های دانش بنیان به این مرحله نیاز برطرف شده است و با 

قیمت پایین به بازار عرضه می شود.
ستاری تاکید کرد: البته یکی از این شرکت ها قبل از شیوع کرونا موفق به 
صادرات دستگاه های خود به کشور های اروپایی شده بود و تالش های سه 

نوبته این شرکت در راستای تامین نیاز کشور قابل تقدیر است.
ستاری با اشاره به تولید ماسک های مورد نیاز کشور در شرکت های دانش 
بنیان گفت: در ابتدای شیوع این ویروس تولید ماسک با مشکل مواجه بود 
که این شرکت های دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات ساخت ماسک به 
عرصه تولید ماســک ورود پیدا کردند تا بتوانند نیاز کشور را از این منظر 

برطرف کنند.

استارتاپ ها در قرنطینه خانگی چگونه چرخ اقتصاد 
را می چرخانند؟

جعفر قادری عضو هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: در زمان 
فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه خانگی نقش اســتارتاپها پــر رنگ تر و نیاز به 
کســب و کارهای اینترنتی افزایش می یابد. جعفر قادری نماینده مردم شیراز در 
مجلس یازدهم و عضو هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد شــهری ایران پیرامون 
نقش استارتاپ ها و کسب و کارهای اینترنتی حول محور اپیدمی کرونا و اجبار به 
قرنطینه و ماندن در خانه در گفتگو با خرنگار پایگاه خبری - تحلیلی »شهر فردا«، 
اظهار داشت: به نظر می رســد، با اتفاقاتی که رخ داده زمان آن رسیده که کسب و 
کارهای اینترنتی فعال شوند تا بتوانند بخش زیادی از مراجعات حضوری را پوشش 
دهند و در واقع نیاز به مراجعه افراد به ادارات و بانکها را کامال پاسخگو باشند.در حال 
حاضر فرصت کافی برای کسب و کارهای استارتاپی وجود دارد که این خالءها را 

شناسایی کنند.
قادری تصریح کرد:در حال حاضر وقت آن است که نیروهای جوان و خوش فکر وارد 
معرکه شوند و از فرصتی که وجود دارد استفاده کنند و نشان دهند که کشور این 
فرصت و ظرفیت را دارد که در مواقع بحران به ویژه اپیدمی یک ویروس می تواند 
مشــکل خود را حل کند در حال حاضر در حوزه های استارتاپی می توان کارهای 
مثبتی انجام داد و حداقل جوانهایی که در حوزه آی تی و آی سی تی سر و کار دارند 
می توانند از بروز مشکالت بیشتر برای کشور جلوگیری کرده و زمینه را برای کار و 

تالش افراد ایجاد کنند.  
نماینده مجلس یازدهم از شیراز با تاکید بر اینکه کار با کسب و کارهای اینترنتی 
تخصص و سواد و مهارت خود را می خواهد،خاطر نشان ساخت: قطعا یک کسب 
وکار اینترنتی وقتی راه اندازی می شــود،  مشــکل افرادی را حــل می کند که 
سواد و تخصص این کار داشته باشــند کما اینکه افراد تحصیل کرده و متخصص 
در این حوزه می توانند از عوامل اجرایی زیادی اســتفاده کننــد و زمینه را برای 
اشــتغال افراد دیگر نیز فراهم کنند، بنابراین شــرایط باید به گونه ای پیش رود 
 تا آنهایی کــه در این زمینه فعال هســتند زمینه را برای اشــتغال خود و دیگران

 فراهم کنند.

اخبار

مشاغل اســتارتاپی این روزها با شــیوع ویروس کرونا، 
چالش های مختلفی را پشت سر می گذارند؛ لزوم توسعه 
این مشاغل مورد تأکید مسئوالن کشور است و در ستاد 
مدیریت بحران صحبت از کسب و کارهای آنالین می  شود 
تا مردم برای تامین مایحتاج خــود نیازمند عبور و مرور 
نباشند. این روزها بخشــی از مشاغل استارتاپی روزهای 
بدی را سپری می  کنند و بخش دیگر حال و روز خوبی را 
می گذرانند. در جلسه ستاد مدیریت کرونا، به منظور بررسی 
طرح فاصله گذاری اجتماعی که روز جمعه 8 فروردین 99 
برگزار شــد، اعالم کردند؛ برای شناخت و آشنایی مردم 
با خدمات کسب وکارهای آنالین، لیستی از شرکت های 
اینترنتی توسط وزارت صمت و ارتباطات ارائه شود تا به طور 
رایگان در صدا و سیما تبلیغ شــود؛ این طرح با مخالفت 
علی عسگری، رئیس صدا و سیما روبرو شد. به گفته او این 
تبلیغات باعث »سو« شدن آن ها توسط شرکت »توسکا« 
می شود. اما شرکت توسکا کیست؟ شرکت توسعه کسب 
و کار ایرانی با نام تجاری »توسکا« در تاریخ ۱6 مهر ۱396 
به صورت رسمی ثبت شد و شناخته شده ترین محصول 
آن، اپلیکیشن روبیکاست که این روزها بی وقفه از آنتن 
رسانه ملی تبلیغ می  شود. مرکز نوآوری و شتابدهی کسب 
و کارهای دیجیتال توسکا با هدف توسعه کسب و کارهای 
دیجیتال و انجام نقش حمایتی از استارتاپ های دیجیتال 
کشور راه اندازی شد. اما با اتفاق جلسه ستاد مدیریت بحران 
کرونا، تنها چیزی که از این شرکت حمایتی به ذهن خطور 
می  کند انحصار است، انحصاری که قدرت و شجاعت رشد 
را از کسب و کارهای نو پا اینترنتی می  گیرد. همراه اول، 
همراه روبیکا براساس آگهی ثبت این شرکت، سهامداران 
آن: شرکت ارتباطات ســیار ایران )همراه اول(، شرکت 
ســرمایه گذاری نور دنا )متعلق به همراه اول( و شرکت 

نقش اول کیفیت )متعلق به همراه اول( هستند. به این 
ترتیب ۱۰۰ درصد سهام شرکت توسعه کسب وکار توسکا، 
متعلق به همراه اول اســت. این در صورتی است که وزیر 
ارتباطات در 6 فروردین 97 در توئیتر خود در مورد روبیکا 
نوشت: "از ابتدای دولت دوازدهم به دو نماینده دولت- از 
پنج عضو- در هیئت مدیره همراه اول اعالم کرده ایم که 
قرارداد تجاری شرکت توسکا با صداوسیما با مدل فعلی 
برای کسب و کارهای نوپا مضر و به لحاظ اقتصادی تماما 
به ضرر همراه اول است و خاتمه یابد. در مورد حق الناس 
کوتاه نمی آیم.« آغاز سال جهش تولید با انحصار تقربیا یک 
سال از توئیت وزیر ارتباطات می  گذرد؛ اما مدل داد و ستد 
توسکا با تلویزیون نه تنها تغییر نکرده بلکه این شرکت بیش 
از گذشته قدرتمند شده است تا جایی که باید و نباید های 
نانوشته زیادی را برای سازمانی چون صدا و سیما ترسیم 

کرده است! محصول شناخته شــده این شرکت روبیکا؛ 
همیشه اسپانسر پربیننده  ترین برنامه  های سیما بوده است 
و با هزینه زیاد قبل از پخش سریال های پرمخاطبی چون 
پایتخت، تیزر اختصاصی برای محصول خود تولید می  کند 
تا جایی که فضای رقابتی برای دیگر کسب و کارهای آنالین 
باقی نمی  ماند، این قرارداد انحصاری، به نوعی باعث تعطیلی 
بسیاری از کسب و کارهای نوین شده و عمال در سال جهش 

تولید به نوعی خالف این شعار سال عمل کرده است. 

مدیرعامل الوپیک: قرارداد توسکا را موقتا 
فسخ کنید

در همین راســتا مهدی نایبی، مدیرعامــل الوپیک با 
تاکید بر نقش و وظیفه ملی صدا و ســیما در حمایت از 
کسب وکارها گفت: »یک سازمان ملی مانند صدا و سیما 

باید منافع جمعی را به منافع سازمانی خود اولویت دهد. 
به خصوص در شــرایط فعلی که کشور به خاطر ویروس 
کرونا نیمه تعطیل است و کسب وکارها از جمله استارتاپ ها 
بیش از پیش نیاز به حمایت دارند.« وی با اشاره به قرارداد 
انحصاری توسکا با این سازمان ملی که موجب محرومیت 
استارتاپ ها از تخفیف های بازرگانی در شرایط بحرانی شده 
به تجربه  همکاری الوپیک با شرکت ملی پست اشاره کرد 
و گفت: »دو سال و نیم پیش که ما برای راه اندازی طرح 
الوپست، قراردادی با شرکت ملی پست امضا کردیم، این 
شرکت به علت ملی بودن، بند انحصاری را قبول نکرد و 
به صورت شفاف اعالم کرد که شرکت های ملی حق فعالیت 
انحصاری را ندارند. این مدل درستی است که همه جا باید 
رعایت شود.« به اعتقاد نایبی با وجود این قانون در کشور، 
سوالی که پیش می آید این است که چطور صدا و سیما 
به عنوان یک سازمان ملی با یک شرکت، با چنین مبلغی، 
قرارداد انحصاری امضا کرده است؟ به گفته نایبی زمانی 
که منافع ملی در میان باشد، با یک تصمیم گیری درست 
و به موقع می توان این شرایط را تغییر داد و حتی در این 
موضوع خاص، قرارداد را فسخ کنند. اما سوال این جاست 
که آیا می خواهند این کار را انجام دهند یا خیر؟ به عقیده 
مدیرعامل الوپیک در این شرایط سخت و بیماری همه گیر، 
یکی از اقدامات دولت یا سازمان های دولتی در راستای 
حمایت و مسئولیت اجتماعی، تصویب قوانین تازه  است. او 
در این باره توضیح داد: »برای مثال قانونی تصویب کنند که 
به مدت 6 ماه این قراردادها لغو شده و کسب وکارها خدمات 
خود را معرفی کنند که مردم از وجود این شرکت ها آگاه 
شــوند و بدانند که می توانند در خانه بمانند و همزمان 
نیازهای خود را هم با کمک استارتاپ ها تامین کنند. حال 
بخواهد سفارش آنالین موادغذایی باشد یا وسایل خانه.« 

قائم مقــام وزیر صمت از آغــاز مرحلــه دوم فروش های 
اینترنتــی از ۱6فروردین 99 خبــر داد و گفت: حمایت 
جدی از واحدهای صنفی که در شــب عید نتوانســتند 
فروش خوبی داشته باشند، در این قالب صورت می گیرد. 
حســین مدرس خیابانی با بیان اینکه صدا و سیما بدون 

محدودیت، تبلیغات گسترده ای از فروش اینترنتی صورت 
خواهد داد، گفت: نقش صدا و ســیما و رسانه ها برای این 
فروش های اینترنتی، بسیار مهم است چراکه آن را از یک 
پروژه موقت، به یک فرهنگ دائم و ثابت بین مردم تبدیل 
می کنند و مزایای قابل مالحظه ای خواهد داشــت.  وی 

افزود: صدا و ســیما در دوره قبل بالغ بر 6 هزار ثانیه تبلیغ 
کرد، ولی اکنون آن را به بالغ بر ۴۰ هزار ثانیه تبدیل خواهد 
کرد. به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، این 
جشــنواره تحت نظارت اتاق اصناف ایران قرار می گیرد؛ 
چراکه هدف اصلی فروش اینترنتی، اتصال فروشگاه هایی 

است که تا به حال فروش اینترنتی نداشته اند؛ ضمن اینکه 
هدف آن اســت که ســقف فروش اینترنتی اضافه شود و 
دیگر هدف این است که کســب و کارهای سنتی و محلی 
 که قدرت عرضه نداشته اند، در طرح فروش های اینترنتی

 فضای فروش بیابند.
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از  ای  عــده  هرچنــد 
تولیدکننــدگان و متخصصان 
این حوزه، فهرســتی از موانع 
و مشکالتشــان طی امسال را 
همچون سال های گذشته ارائه 
می کنند )مشکالتی از قبیل کســری سرمایه در گردش، 
قوانین پیچیده و موازی و...(؛ امــا از یاد نبریم که کرونا هم 
مشکلی بر مشــکالت افزوده و مثل »گل بود به سبزه نیز 
آراسته شــد!« را به یاد می آورد. سال پیش  رو در شرایطی 
سال »جهش تولید« نام گرفته که تورمی حداقل برابر تورم 
سال گذشته برای امسال پیش بینی می شود و پس از شیوع 
کرونا، از همین حاال، سایه رکود بر اقتصاد، نه تنها در ایران 
که در سرتاسر جهان گسترده شده است. بنابراین اگر بحران 
اقتصادی جهانی ۲۰۰8 نوعی »حملــه قلبی مالی« بود، 
بحران اقتصادی کرونایی می تواند نوعی »تشنج در سرتاسر 
بدن« باشد. در حال حاضر در کشور در حوزه اقتصاد با ابر 
چالش هایی مواجه هستیم که می توان از طریق رونق تولید 
و به اصطالح »جهش تولید« این مشکالت را حل کرد و هیچ 

راه حل دیگری برای این چالش ها وجود ندارد. 

راهکارهای معمول برای »جهش تولید«
در این راستا نخســت دولت با دادن تســهیالت، مشوق 
ها و اعمال برخــی از معافیت ها بایــد از تولیدکنندگان 
حمایت کند تا آنها بتوانند نســبت به افزایش تولید خود 
 و ایجاد اســتانداردهای باالتــر در محصــوالت تولیدی 

خود اقدام کنند.

 همچنین مساله دوم این است که تولیدکنندگان در کشور با 
کسری سرمایه در گردش روبه رو هستند. این وظیفه بانک 
ها و موسسات مالی است که با انواع روش های نوین ضمانت 
های مالی و بانکی بتوانند در این زمینه به تولیدکنندگان 
کمک کنند.بنابراین رفع موانع کسب و کار و تولید، حمایت 
جدی از واحدهای تولیدی و در اختیار قرار دادن سرمایه در 
گردش برای این واحدها از راهکارهای تحقق شعار جهش 
تولید است. همچنین فعاالن اقتصادی، تحقق جهش تولید 
را مســتلزم رفع برخی از موانع از جمله تامین سرمایه در 
گردش از ســوی بانک ها، توجه به تولید داخل در تمامی 
عرصه ها، زمینه ســازی صادرات و کاهش قوانین دست و 

پاگیر اعالم می کنند.
 بانک ها می بایست همکاری بیشــتری با تولیدکنندگان 
داشته باشند و تســهیالت را در فرصت زمان کوتاه تری به 

تولیدکننده پرداخت کننــد، چراکه پولی که تولیدکننده 
برای تولید صرف می کند، پــس از 3 ماه برمی گردد و  این 
در شــرایطی اســت که در این مدت باید حقــوق نیروی 
 انسانی و قبوض دســتگاه های خدمات رسان نیز پرداخت

 شود. 
از طرفی بالتکلیف بودن قوانین تولیدکننده و کارآفرینان را 
سردرگم می کند و قوانین باید صریح، شفاف و ثابت باشند 
زیرا مسائلی مانند رقابت های غیرمنطقی در بازار و قوانین 

لحظه ای، به صادرات محصول تولیدی ضربه می زند.

افزایش بهره وری و تکمیل زنجیره ارزش الزمه 
تحقق »جهش تولید«

رئیس کمیســیون ویــژه حمایت از تولیــد ملی مجلس 
می گوید الزامــات »جهش تولید« شــامل بــه حداکثر 

رساندن اســتفاده از ظرفیت های  تولیدی و افزایش بهره 
وری و تکمیل زنجیــره ارزش در بخش هــای نفت، گاز و 
پتروشــیمی، معادن و صنایع معدنی، انــرژی )آب، برق و 
تجدیدپذیر و...(، مسکن و ســاختمان، صنایع اولویت دار 
در استراتژی توسعه صنعتی کشور، کشــاورزی و صنایع 
غذایی و تبدیلی با رویکرد امنیت غذا، گردشگری، فناوری 
اطالعات و ارتباطات و کســب و کارهای نو، فناوری های 
جدید و شرکت های دانش بنیان است. حمیدرضا فوالدگر 
افزود: ظرفیت های نرم افزاری برای تحقق شعار سال شامل 
سیاست های کلی نظام، قوانین برنامه ای و مهم نظیر »رفع 
موانع تولیــد«، »بهبود محیط کســب وکار« و »حداکثر 
اســتفاده از توان تولید داخل و حمایت از کاالی ایرانی« 
 و منابع انســانی و کارشناســان خبره و فعاالن اقتصادی 

مجرب می شود.

حمایت هوشمندانه از بخش تولید انجام گیرد

سایه  سنگین  کرونا    بر  تولید
قوانین و موانع دست و پا گیر و لحظه ای، سدی برابر تحقق »جهش تولید«

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

ناچار به جهش تولیدیم
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی 

هیچ گفتگویی عماًل در مورد جهش تولید بدون توجه به حضور کرونا واقعی نیست؛ یعنی ممکن است ما بتوانیم با توجه به دانش مان از سال های قبل یا آن چیزهایی که سال های قبل بیان می کردند پاسخی به این موضوع بدهیم؛ اما حاال که کرونا هست و ما احتماال 
تخریب طرف تقاضای عمومی در دنیا خواهیم داشت، این پاسخ متفاوت است. درحقیقت چالش جدیدی وجود دارد که این چالش جدید، معانی جدیدی به جهش تولید می دهد. ما یک کشوری هستیم که اساسا تولید یا مزیت تولیدمان بیشتر بحث صادراتی، نه مصرف 
داخلی مان روی کامودیتی یا کاالی اولیه بوده است. حاال وقتی که ما یک تخریب طرف تقاضای بزرگ در دنیا و کاهش قیمت داریم و یک تولیدکننده بزرگ در حوزه سیمان، پتروشیمی، بنزین و امثال آن هستیم، ناچار از جهش تولیدیم. ناچار به این معنا که ما ناچاریم 
با افزایش تولید در ادامه زنجیره و وصل کردن اینها به کاالهای مصرفی داخلی و خارجی عمال این مازاد عرضه در صنایع انرژی برمان را که خروجی آن پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها و... هستند، در ادامه زنجیره و بخش کاربر اقتصادمان جذب کنیم. پس اساسا سوالی که 
کرونا در مقابل ما قرار می دهد، از برنامه ریزی برای جهش تولید، به ناچار بودن برای برنامه ریزی برای جهش تولید تغییر پیدا می کند. ما ناچاریم به طور خاص آن چیزهایی که به عنوان ماده اولیه به نام پتروشیمی، پاالیشگاهی، سیمان، فوالد تغذیه می کنند را توسعه 
دهیم برای اینکه بتوانیم کل جریان را باالنس نگه داریم؛ یعنی علتی که در درجه اول به آن دچار مشکل می شویم، با احتساب اینکه آنچنان ارتباطی با اقتصاد مالی شده جهانی نداریم همین خواهد بود. گرچه می شود فهرستی از مشکالتی که در سال های گذشته در 
این زمینه وجود داشته است را با هم مرور کنی. به طور مثال مشکالت فضای کسب و کار، تعدد مجوزها، باال بودن نرخ بهره در بازار رسمی و موارد بسیار دیگر را فهرست کنیم، اما واقعیت این است که پاسخ دادن به این مشکالت نیازمند یک ایده مرکزی است و ایده 
مرکزی معموال در پاسخ به یک مشکل کالن رخ می دهد. پس احتماال پیشنهاد برای سال 99 یک چنین چیزی است که اگر ما تصمیم داریم برای واکنش به تخریب طرف  تقاضای جهانی برای صنایع سرمایه بر، ایجاد جهش تولید کنیم برای صنایع کاربری که مصرف 
کننده کاالهای خروجی هستند که قبال ما صادرات می کردیم، حاال به این خاطر و با هدف گذاری این موضوع و با دانش اینکه این دست از صنایع از رانت و قیمت پایین مواد اولیه، رانت تصادفی، رانت ناشی از کاهش تقاضا در بیرون )اگر بتوانیم نام آن را رانت بگذاریم( 
بهره مند می شوند حاال ما به ازا و برای این برنامه ریزی کنیم که احتماال تغییراتی در پیش فرض های جاری و قبلی ما می دهند. مثال ما تصور می کردیم که بانک ها نباید به طور مستقیم در سرمایه گذاری وارد شوند یا اجازه بنگاه داری نباید داشته باشند؛ اما در حال 
حاضر برای برخی از نقاط مفقوده حلقه، نیاز فوری به حضور بانک ها داریم. پس احتماال چیزی که قبال به عنوان بخشی از عملکرد منفی بانک ها در فضای کسب و کار تلقی می شد و در ماده ۱6 قانون رفع موانع تولید مصوب شد، احتماال در حال حاضر معکوس است و 
در این پارادایم مجبوریم از آن استفاده کنیم. اینکه از کدام صنایع باید مجوززدایی را شروع کنیم آنگاه ترتیب آن در اقتصاد 99 تفاوت می کند. در واقع نمی توانیم با همان شعارهایی که به صورت عمومی در فضای نخبگانی ایران در سال های گذشته درباره بهبود فضای 

کسب و کار و... مطرح می شد، این بحث را جلو ببریم. 

استارتاپ های اروپایی در آستانه فروپاشی
»اورسوال فون دره الین« رئیس کمیسیون اروپا خواستار ایفای نقش اساسی استارتاپ های اروپایی برای یافتن راه حلی به منظور مقابله با کرونا شد و نسبت به فروپاشی آنها در صورت بی 
توجهی هشدار داد. یافته های مؤسسه تحقیقاتی پیچبوک نشان می دهد سرمایه گذاری های انجام شده روی استارتاپ های ۱۰ کشور اروپایی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ نسبت به مدت 

مشابه سال قبل نصف شده و اگر برای تغییر این وضعیت اقدام جدی انجام نشود، بسیاری از این استارتاپ ها قادر به ادامه فعالیت و انجام اقدامات خالقانه و نوآورانه نخواهند بود.

شركت »توسکا« كیست؟

رودررویی »توسکا« و استارت آپ ها

۴۰ هزار ثانیه تبلیغ رایگان رسانه ملی برای جشنواره فروش اینترنتی
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