
محققان هشدار می دهند که تاثیر اقتصادی قرنطینه شدن جهانی در سایه همه گیری 
کرونا می تواند نیم میلیارد نفر را به فقر سوق دهد؛ بنابراین تبعات اقتصادی سنگینی برای 
اقشار مستضعف و ضعیف خواهد داشت.به گزارش سرویس خواندنی های انتخاب به نقل از 
گاردین، یک مطالعه جدید هشدار داده است که نیم میلیارد نفر در خطر مشکالت اقتصادی 
قرار دارند. بر اساس این بررسی سطح فقر در کشور های در حال توسعه تا ۳۰ سال به عقب باز 
می گردد.اندی سامنر، استاد توسعه بین المللی در کینگ کالج لندن، هشدار داد که »سونامی 
فقر« در راه است و تأثیرات آن بسیار ویران کننده خواهد بود. سامنر گفت: »کرونا می تواند 
منجر به افزایش بسیار زیاد فقر جهانی شود، در حقیقت می تواند حداقل ۱۰ سال دنیا را به 

عقب برگرداند و در برخی از مناطق نیز اقتصاد را تا ۳۰ سال تنزل می دهد.«
محققان از داده های بانک جهانی برای اندازه گیری اثرات کاهش میزان پول در اقتصاد در 
سه سطح فقر استفاده کردند )۱.۹۰ دالر )۱.۵۳ پوند(، ۳.۲۰ دالر و ۵.۵۰ دالر در روز. نتایج 

نشان داد که حتی اگر میزان مصرف ۵ ٪ )کوچکترین تأثیرگذاری در مدلها( کاهش یابد، 
منجر به افزایش اولین فقر ناشی از کاهش درآمد از سال ۱۹۹۰ تا کنون می شود.آکسفام 
از رهبران جهان خواسته است که با یک طرح نجات اقتصادی ۲.۵ میلیارد دالری موافقت 
کنند از اقتصاد کشور های فقیر و جوامع فقیرنشین" حفاظت شود. سامنر گفت: »اقدامات 
الزم برای ایجاد سیستم شبکه های ایمنی که ضربات فوری از دست دادن درآمد را کاهش 
دهد و همچنین سیاست هایی برای اطمینان از این که مردم در فقر طوالنی مدت در معرض 
خطر قرار نگرفته اند، الزم است.«ســامنر ادامه داد: »مدت زمــان الزم برای کاهش فقر 
می تواند بسیار طوالنی باشد بنابراین دولت ها باید در مورد چگونگی سرعت بخشیدن به این 
امر، صرف نظر از Covid-۱۹، فکر کنند، ما به برخی از برنامه های توزیع بسیار جسورانه 
احتیاج داریم.« وی گفت: تأثیر بالقوه Covid-۱۹ سؤاالتی را در مورد پیشرفت اهداف 
توسعه پایدار تعیین شده توسط سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ از جمله دسترسی جهانی 

به مراقبت های بهداشتی مطرح کرده است.به گفته ساندر بسیاری از کشور های در حال 
توسعه به دلیل اقتصاد های غیررسمی خود رنج می برند و بسیاری از افراد مجبور به ادامه 
کار علی رغم قرنطینه هستند، برای مثال روستاییان محروم در هند که منابع کمی دارند و 
در معرض الوه ابتال به ویروس قرار دارند. دیده بان حقوق بشر در ماه مارس هشدار داد که 
یک قرنطینه در هند که ۸۰ ٪ از مردم آن در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند، منجر 
به بیکاری ده ها هزار کارگر مهاجر شده و می تواند گرسنگی و بی خانمانی را تشدید کند.

سازمان بین المللی کار اعالم کرد که ۲ میلیارد کارگر غیررسمی جهان در معرض خطر 
هستند، زیرا مجبور به ادامه کار در محیط های پرخطر هستند و غالباً در شرایطی ناامن 
زندگی می کنند و دسترسی محدودی به سرویس های بهداشتی دارند. نویسندگان این 
گزارش تحقیق خود را بر اساس مدل هایی انجام داده اند که محاسبه می کنند مصرف ۵ ٪، 
۱۰ ٪ یا ۲۰ ٪ کاهش یابد.بیشترین تأثیرات احتماالً در جنوب آسیا و کشور های جنوب 

صحرای آفریقا وجود خواهد داشت، جایی که این گزارش تخمین می زند ۸۰ ٪ از افراد، 
 اخیرا فقیر شده اند. آسیای شرقی میزبان سهم باالتری خواهد بود و ۴۰ ٪ از فقرای تازه وارد

 در این کشور جای دارند. آکسفام با بیان اینکه یک برنامه جدید اقتصادی جهانی باید شامل 
ابطال بدهی یک میلیارد تومانی کشور های در حال توسعه باشد، افزود: همین مقدار باید در 
یک ذخیره بین المللی قرار گیرد که کشور ها می توانند برای ساختن سیستم های بهداشتی 
خود استفاده کنند. در کشور های فقیر هیچ شبکه ایمنی مانند دستمزد بیمار یا کمک های 

دولتی وجود ندارد.
جهــان ما با چالــش بزرگــی روبرو اســت، اما اگــر باهم جمــع شــویم می توانیم از 
آن عبــور کنیم. جلســات هفتگــی بانک جهانــی و گــروه ۲۰ فرصت مهمــی برای 
 رهبران جهان اســت تا در یک بســته مشــترک نجــات اقتصادی بــرای محافظت

 از آسیب پذیرترین مردم همکاری کنند.

تقاضا برای بنزین در آمریکا و سایر کشورهای جهان با دستور مقامات برای ماندن مردم در 
خانه به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا که رفت و آمدها را محدود کرده، به شدت 
کاهش پیدا کرده است.گزارش شــرکت تحقیقاتی "آی اچ اس مارکیت" حاکی از کاهش 
۴۶.۶ درصدی فروش بنزین در جایگاه های ســوخت آمریکا در هفته منتهی به ۲۸ مارس 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اســت. یک جایگاه معمولی سوخت حدود ۱۱ هزار 
گالن بنزین فروخت که کمتر از ظرفیت دو تانکر سوخت است.با دستور دولت آمریکا برای 
ماندن مردم در خانه، افت تقاضا برای بنزین شدت گرفت و در یک هفته ۳۰ درصد کاهش 
یافت. کاهش مصرف بنزین در آمریکا منعکس کننده وضعیت مشابه در اسپانیا و ایتالیا است 
که شدیدترین قرنطینه را در میان کشورهای اروپایی اعمال کرده اند. تقاضا برای بنزین در 
این منطقه حدود ۸۵ درصد کاهش داشته اســت.آمار هفتگی دولت آمریکا نشان داد که 
عرضه بنزین در بازار کمترین میزان از سال ۱۹۹۴ بوده است. اگرچه این کاهش به شدت 

کاهش فروش بنزین به مصرف کنندگان معمولی نبوده است اما احتماال با دریافت سوخت 
کمتر از سوی فروشندگان، شدت خواهد گرفت. پاالیشگاهها تولیدشان را کاهش داده اند 
زیرا ذخایر سوخت در مخازن افزایش پیدا کرده و به نوبه خود باعث پایین رفتن قیمتهای 
نفت شده اســت. طبق برآورد برخی از تحلیلگران، تقاضای جهانی برای نفت ممکن است 
حداکثر ۳۰ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.آمار ملی آمریکا با آمار ایالتی تطابق دارد. 
هفته گذشته یک گروه تجاری در کالیفرنیا از کاهش ۶۰ درصدی فروش بنزین و دیزل در 
مناطق شهری و کاهش ۳۵ درصدی در مناطق روستایی از اوایل مارس تا ۲۷ مارس خبر 
داده بود. گروههای تجاری در تگزاس و فلوریدا هم نصف شــدن فروش بنزین در مناطق 
بزرگ شــهری را گزارش کرده اند.وزارت انرژی آمریکا روز سه شنبه پیش بینی کرد تقاضا 
 برای بنزین در سه ماهه دوم امسال حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز نسبت به مدت مشابه

 سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا می کند.

تقاضای اروپایی
 CLH کشورهایی اروپایی هم با کاهش مصرف بنزین روبرو شده اند. طبق اعالم شرکت خط لوله
Group، تقاضا برای بنزین در اسپانیا در هفته منتهی به ۲۹ مارس بر مبنای ساالنه ۸۳ درصد کاهش 
پیدا کرد. انجمن فروشندگان بنزین انگلیس هم اعالم کرد فروش بنزین در این کشور در اواخر مارس 
 Bovag ۶۶ درصد در مقایسه با میانگین دو ماه پیش از آن کاهش داشت.نظرسنجی گروه صنعتی
از فروشندگان خودرو و شرکتهای حمل و نقل در هلند نشان داد که فعاالن این بخش تقریبا نیمی 
از درآمدشان را در نتیجه شیوع ویروس کرونا از دست داده اند.بر اساس گزارش بلومبرگ، در آمریکا 
تقاضا برای دیزل به اندازه بنزین آسیب ندیده است زیرا تحویل کامیونی ادامه دارد. اما پایلوت کو که 
بزرگترین شرکت تراک استاپ است، با کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی به دلیل تاثیر شیوع ویروس کرونا بر 
زنجیره تامین و محدودیت فعالیت اقتصادی ناشی از آن روبرو شده است و انتظار دارد با کاهش فعالیت 

خودروسازان و خرده فروشان بزرگ این روند در هفته های آینده تشدید شود.

بازفعال سازی ۱۴۱۱ واحد صنعتی تا بیستم اسفند
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: تا بیستم اسفند ماه 
پارسال، یک  هزار و ۴۱۱ واحد صنعتی از واحدهای زیرمجموعه این سازمان باز فعال سازی شد که 
باالتر از برنامه پیش بینی شده است.»اصغر مصاحب«  پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا افزود: برای سال ۹۸ باز فعال سازی یک هزار و ۳۳۴ واحد برنامه ریزی شده بود، اما با وجود افت 
محسوس فعالیت ها در یک ماه پایانی پارسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، توانستیم به رقمی بیش از 
رقم برنامه ریزی شده دست یابیم.وی خاطرنشان کرد: پس از پایان یافتن بحران کرونا نیز این مهم با 
قوت پیگیری خواهد شد.مصاحب در ادامه با تقدیر از همت مضاعف تولیدکنندگان صنعتی کوچک 
و متوسط ، گفت: پس از بحران کرونا شاهد بودیم بسیاری از تولیدکنندگان مستقر در شهرک های 
صنعتی با ارتقای خطوط تولید خود یا ایجاد خطوط تولید جدید و مباحث توسعه ای، در راستای 
تامین نیاز کشور به اقالم بهداشتی از جمله ماسک، الکل، مواد ضدعفونی کننده و غیره تالش کردند.

صندوق سرمایه دولتی عربستان سعودی سهام چهار شــرکت نفتی اروپایی به ارزش یک 
میلیارد دالر را خریداری کرد.به گزارش ایسنا، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه 
نوشت: این چهار شرکت شامل اکوئینور نروژ، رویال داچ شل انگلیسی-هلندی، توتال فرانسه 
و انی ایتالیا هستند.این صندوق سعودی هفته گذشته در روزهایی که نفت صعود چشمگیری 
داشت، ۲۰۰ میلیون دالر در اکوئینور سرمایه گذاری کرد. میزان سهام خریداری شده در 
شرکتهای دیگر دقیقا مشخص نیســت اما مجموع آن به حدود یک میلیارد دالر می رسد.

خرید این سهام در بحبوحه رکود صنعت جهانی نفت و گاز به دلیل از بین رفتن تقاضا تحت 
تاثیر شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است.روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه 

سعودی نوشت: سرمایه گذاریهای مشابه ممکن اســت در آینده هم انجام بگیرد. صندوق 
سرمایه گذاری دولتی عربستان سعودی در بازار فعال شده و اگر چند قرارداد مشابه دیگر 
انعقاد کند، تعجب آور نخواهد بود.بر اساس گزارش رویترز، این صندوق ابزار محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان سعودی برای افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی با هدف متنوع کردن 
اقتصاد وابسته به نفت این کشور است و بیش از ۳۰۰ میلیارد دالر دارایی دارد که شامل سهام 
در شرکت اوبر و شرکت خودروی الکتریکی لوسید موتورز است. همچنین ۴۵ میلیارد دالر 
برای صندوق ویژه ۱۰۰ میلیارد دالری سافت بانک اختصاص داده است و روز دوشنبه ۸.۲ 

درصد سهم خود در شرکت اپراتور کشتی تفریحی کارنیوال را رونمایی کرد.

ترکیه از ارایه یارانه نقدی به ۴.۴ میلیون نفر خبر داد.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی،  
ترکیه همزمان با افزایش شمار مبتالیان و قربانیان کووید-۱۹ در این کشور تصمیم به تخصیص 
یارانه نقدی به خانوارها گرفته است. برات آلبایراک، وزیر دارایی ترکیه در پستی توییتری نوشت: 
شهروندان ما که به خاطر کرونا مجبور شده اند بدون دریافت حقوق از سر کار خود به خانه بروند 
نباید نگران باشند چرا که حقوقی را برای آن ها در نظر گرفته ایم.به گفته آلبایراک، دولت ترکیه به 
۴.۴ میلیون خانوار بی بضاعت این کشور یارانه نقدی دریافت خواهند کرد.تاکنون بیش از ۳۴ هزار 
نفر در ترکیه به کووید-۱۹ مبتال شده اند که از این تعداد، ۷۲۵ نفر جان خود را از دست داده اند. از 
سوی دیگر استرالیا نیز از پرداخت یارانه به شش میلیون شهروند این کشور که بر اثر  شیوع کرونا 

بیکار شده اند خبر داد. اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا در همین رابطه گفته است مبلغ 
۱۵۰۰ دالر استرالیا ) ۹۲۸ دالر آمریکا( به افرادی که به خاطر کرونا بیکار شده اند پرداخت خواهد 
شد. بانک مرکزی استرالیا از این اقدام که احتماال ۱۳۰ میلیارد دالر استرالیا هزینه در بر خواهد 
داشت پشتیبانی مالی خواهد کرد. جاش فریدنبرگ، خزانه دار استرالیا در همین رابطه به خبرنگاران 
گفت: این بزرگ ترین خط اعتباری بوده که کشور تاکنون به خود دیده است. هر کار الزم باشد انجام 
خواهیم داد تا از کاهش تبعات اقتصادی کرونا بر روی مردم مطمین شویم. بسیاری از اقتصاددانان 
انتظار دارند که رشد اقتصادی این کشور برای نخستین بار در طول ۳۰ سال اخیر منفی شود و نرخ 

بیکاری نیز دو برابر شود و به حدود ۱۰ درصد برسد.

قیمت طال در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی که ارزش 
دالر در بحبوحه بهبود ریسک پذیری ضعیف شد، اندکی باال 
رفت.هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری 
بازار سنگاپور با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۶۴۷ دالر و ۹۴ سنت 
رسید. بهای معامالت این بازار روز سه شنبه تا مرز ۱۶۷۱ 
دالر صعود کرده بود که باالترین قیمت در یک ماه اخیر بود.

در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونــس طال ثابت بود و در 
۱۶۸۳ دالر و ۴۰ ســنت ایستاد.استفن اینس، استراتژیت 
ارشد بازار در شرکت اکســی کورپ در یادداشتی نوشت: 
قیمت طال تحت تاثیر نشانه های ضعف دالر، پشتیبانی شده 
است. با این حال حجم معامالت در ۲۴ ساعت گذشته که 

ریسک پذیری تثبیت شده و بهبود پیدا کرده، کاهش داشته 
است.بر اساس گزارش رویترز، بازارهای سهام آسیایی با دنبال 
کردن صعود وال استریت، سبزپوش شدند و ارزهای حساس 
به ریسک با خوش بینی نسبت به رسیدن بیماری کووید 
۱۹ به پیک خود، صعود کردند. ارزش دالر پس از افت ۰.۱ 
درصدی در برابر ارزهای رقیب در روز گذشته، تغییر چندانی 
نداشت. ارز آمریکا از ابتدای هفته جاری تاکنون ۰.۶ درصد 
افت کرده است.به گفته دانیل هاینس، تحلیلگر گروه بانکی 
ANZ، قویتر ظاهر شدن بازارهای سهام اندکی از تقاضای 
سرمایه گذاران برای طال کاسته اما تقاضای آنها را به کلی 
رفع نکرده است.بهای معامالت نفت روز پنج شنبه با انتظار 

بازار برای توافق تولیدکنندگان با کاهش تولید و جبران افت 
شدید تقاضا در بحران شیوع ویروس کرونا، صعود کرد.طبق 
تخمین رویترز، موارد ابتال به بیماری کووید ۱۹ در جهان از 
مرز یک میلیون و ۴۱۰ هزار نفر گذشته و تاکنون ۸۳ هزار و 
۴۰۰ نفر بر اثر ابتال به این بیماری جان خود را از دست داده 
اند.در بازار سایر فلزات ارزشــمند، هر اونس پاالدیم برای 
تحویل فوری ۰.۱ درصد افزایش پیدا کرد و در ۲۱۷۶ دالر و 
۷۳ سنت ایستاد. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۱ 
درصد افزایش، ۷۳۰ دالر و ۱۵سنت معامله شد. هر اونس 
نقره برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۵ دالر و 

شش سنت رسید.

ســازمان جهانی تجارت )WTO( پیش بینی کرد که تجارت 
جهانی امسال به دلیل شیوع بیماری کووید ۱۹ به میزان شدیدتر از 

بحران مالی یک دهه قبل کاهش پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، سازمان جهانی تجارت پیش بینی کرد تجارت 
جهانی در سال ۲۰۲۰ بین ۱۳ تا ۳۲ درصد کاهش پیدا خواهد کرد 
زیرا پیامدهای اقتصادی همه گیری ویروس کرونا نامعلوم مانده 
است. در جریان بحران مالی ســال ۲۰۰۹، تجارت جهانی ۱۲.۵ 

درصد کاهش پیدا کرده بود.
روبرتو آزودو، مدیرکل سازمان جهانی تجارت در یک کنفرانس 
مطبوعاتی اعالم کرد که این آمار وحشتناک هستند و هیچ راه حلی 
برای اجتناب از این وضعیت وجود ندارد. وی در ادامه افزود: مقایسه 

با بحران مالی سال ۲۰۰۹ و حتی بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ غیرقابل 
اجتناب است. با این حال بانکها کمبود ســرمایه ندارند و موتور 
اقتصادی در وضعیت مطلوبی است. این همه گیری خط سوخت 
به موتور را قطع کرده اســت و اگر خط سوخت به شکل صحیح 
مجددا وصل شود، بهبود سریع و مطلوب امکان پذیر است.به گفته 
مدیرکل سازمان جهانی تجارت، اگر کشورها با یکدیگر همکاری 
کنند، بهبود سریعتری را نسبت به این که هر کشوری به تنهایی 
عمل کند، شاهد خواهند بود و سیاستهای پولی، مالی و تجاری باید 
در یک مسیر مشابه باشند. رویکرد به حمایتگرایی تنها شوکهای 
جدیدی را ایجاد خواهد کرد.تنشــهای تجاری به خصوص میان 
آمریکا و چین سال گذشته باعث افت ۰.۱ درصدی تجارت جهانی 

کاال شد.شماری از سران کشورها گفته اند که این بحران و کمبود 
شــدید تامین دارو به معنای آن است که تولید باید برای مصرف 
داخلی اختصاص پیدا کند. اما آزودو گفت: هیچ کشوری به معنای 
واقعی در تولید خودکفا نیست و راه حل این مسئله، متنوع کردن 
تامین است تا تامین نیاز هر کشوری به یک منطقه یا منبع محدود 
نشود.سازمان جهانی تجارت پیش بینی کرد که تجارت جهانی 
کاال در سال ۲۰۲۱ با توجه به مدت زمان تاثیر شیوع ویروس کرونا 
و کارآمدی واکنشهای صورت گرفته به این بحران بین ۲۱ تا ۲۴ 
درصد بهبود پیدا خواهد کرد. امسال همه مناطق جهان با کاهش 
دو رقمی تجارت روبرو خواهند شد و صادرات آمریکای شمالی و 

آسیا شدیدترین آسیب را متحمل می شود. 

سونامی فقر در کمین کشور های در حال توسعه است

کاهش جهانی مصرف بنزین

ترکیه یارانه کرونایی می دهدسرمایه گذاری یک میلیاردی سعودی ها در شرکت های نفتی اروپایی

WTO: رشد تجارت جهانی منفی می شودطالی جهانی رو به افزایش گذاشت
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 1/6 میلیارد 
دالر  ایران آزاد  شد

نماد شستا در بورس 
درج شد

ظرفیت های
 فروش اینترنتی
 تقویت
 شود

وزیر صمت:

برنامه های کمک به 
قشرهای ضعیف هرچه 

سریع تر، بیشتر و بهتر 
اجرا شود

صفحه4صفحه 2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

رهبر معظم انقالب :

سرمقاله

یادداشت

کاهش
 رفاه اقتصادی

صندوق های بازنشستگی 
قلک دولت شده اند

باید بــه این مســاله توجه 
داشته باشیم که اگر حداقل 
دســتمزد به میزان زیادی 
افزایــش یابد، ایــن امکان 
وجود دارد کــه تمایل بنگاه 

ها به استفاده از ...

  کامران ندری، اقتصاددان 

  محمدقلی یوسفی، اقتصاددان
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آشفتگی قیمت ها در 
بازار مسکن

تسهیالت قطره چکانی 
دولت به اصناف

بار مالی کرونا و افزایش کسری بودجه  صندوق ها را در وضعیت قرمز قرار  می دهد

تشدید  بحران  صندوق های بازنشستگی
صفحه 3

صفحه۴

دو راهی  حقوق  اندک  و  بیکاری

وزیر کار: افزایش 21 درصدی دستمزد  55.6 درصد
 هزینه های خانوار کارگری را پوشش می دهد

نارضایتی نمایندگان کارگری از دستمزد ۹۹

نبود اطالعات شفاف از قیمت های قطعی در بازار 
مسکن ناشی از بروز نبودن سامانه اطالعات بازار 
امالک ایران، شرایط را برای خریداران و حتی 
فروشندگان واقعی سخت کرده است. تا حدود 
یک ســال قبل اطالعات واحدهای مســکونی 
معامله شده تقریباً به شــکل آنالین در سامانه 
اطالعات بازار امالک ایران درج می شــد. این 
سامانه که به شکل پایلوت از تهران شروع شده 
بود قرار بود به سایر کالنشهرها نیز تسری پیدا 
کند. مهمترین کارکرد مفید این سایت، آگاهی 
یافتن خریداران و فروشــندگان از قیمت های 
قطعی بر اســاس معامالت انجام شده بود و به 

همین دلیل...

شیوع ویروس کرونا در کشــورمان سبب وارد 
آمدن خســارت به اقتصاد شــده است و تعداد 
زیادی از اصناف، واحدهــای تولیدی و بخش 
خصوصی را به ســوی تعطیلی و ورشکستگی 
می کشــاند. این موضوع موجب نگرانی آینده 
اقتصاد کشــور شده اســت، زیرا آسیب دیدن 
کســب وکارهای خرد و فعاالن تجاری موجب 
کاهش تولید ناخالص داخلی، منفی شدن نرخ 
رشــد اقتصادی و دیگر تبعات منفی اقتصادی 
می شود که در پی آن کارشناسان اقتصادی برای 
جبران خسارات اقتصادی کرونا به کسب وکارها، 
مجموعه پیشــنهادها و راهکارهایی را در این 

زمینه مطرح کردند...



اقتصاد2
ایران وجهان

نماد شستا در بورس درج شد
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( 
با سرمایه ۸۰ هزار میلیارد ریال با نماد "شستا" 
در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار 

تهران درج شد.
شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعالم کرد: با توجه 
به موافقت هیئت  پذیرش اوراق بهادار در جلسه 
مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ با پذیرش ســهام شرکت 
سرمایه  گذاری تأمین اجتماعی )سهامی عام( در 
بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد 
تعیین شده در مصوبه  مزبور از سوی آن شرکت، از 
تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ شرکت سرمایه  گذاری 
تأمین اجتماعی به عنوان پانصد و سی و هفتمین 
شرکت پذیرفته  شده، در بخش " هلدینگ چند 
رشــته  ای صنعتی"، گروه و طبقه " شرکت  های 
صنعتی چند رشته  ای " با کد صنعت »۳۹۹۹« و 
نماد "شستا ، SHASTA" در فهرست نرخ های 

بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج می شود.

نامه همتی به رییس صندوق بین المللی 
پول برای دریافت حق ایران

رئیــس کل بانک مرکزی ضمن ارســال نامه ای 
برای رییس صندوق بین المللی پول،توضیحاتی 
درباره حق ایران بــرای بهره مندی از کمک های 
مالی صندوق بین المللی پول و کارشــکنی های 

آمریکا، ارائه داد.
»عبدالناصر همتی« در صفحه اینستاگرامی خود 
نوشت:»حدود یک ماه پیش بعد از اعالم رسمی 
آمادگی صندوق بین المللی پول برای کمک سریع 
و بدون قید و شرط به کشورهایی که درگیر مقابله 
با ویروس کرونا هستند، درخواست ایران را برای 
استفاده از حق ایران از این حمایت صندوق اعالم 
کردم؛ اما افرادی در خــارج، در صدد وارونه جلوه 
دادن تالش ها و انحراف درخواســت به حق ایران 

بوده اند.« 
همتی ادامه داد:»به همه اعالم می کنم که ساز و 
کار اروپایی اینستکس)INSTEX( و حتی کانال 
مالی سوئیس)SHTA( که به ادعای خود آمریکا 
از تحریم های یک جانبه آمریکا مســتثنی است، 
کانال های در دسترس برای انجام برخی مبادالت 
کمک های انسان دوستانه و از جمله منابعی است 

که صندوق در اختیار ایران قرار خواهد داد.« 
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به مخالفت آمریکا 
برای کمک صنــدوق بین المللی پــول به ایران 
نوشت:»کشــورهای اروپایی و سایر کشورها، در 
روند استفاده از این دو کانال قرار دارند. امیدوارم 
در این برهه تاریخی، مخالفــت آمریکا به وجهه 
تخصصی صندوق و نیزکارکرد آن برای کمک به 

کشورهای عضو به ویژه ایران، آسیبی نرساند.«
همتی تاکید کرد:»ما مصمم به پیگیری درخواست 
خود در قالب »تامین مالی سریع« RFI هستیم و 
دیروز نیز در نامه ای به رییس صندوق، این مسئله 
را تاکید کردم. انتظار داریم که صندوق به سرعت، 
به درخواســت ایران که خود از بنیان گذاران این 

صندوق بوده است، پاسخ مثبت دهد.« 

 کمیسیون اروپا اعالم کرد
بانک مرکزی اروپا به دنبال بسته 
نجات ۱.۵تریلیون یورویی است

بانک مرکزی اروپا به وزیران مالی منطقه یورو اعالم 
کرده اســت که این بلوک برای مقابله با پاندمی 
ویروس کرونا به بسته مالی ۱.۵ تریلیون یورویی 

)۱.۶ تریلیون دالری( نیاز دارد.
به گزارش رویترز، مقامات اروپایی به رویترز خبر 
دادند که بانک مرکزی اروپا به وزیران مالی منطقه 
یورو اعالم کرده است که این بلوک برای مقابله با 
پاندمی ویروس کرونا به بسته مالی ۱.۵ تریلیون 

یورویی )۱.۶ تریلیون دالری( نیاز دارد.
به گزارش مهر، این منابع آگاه همچنین به رویترز 
اطالع دادند که کمیسیون اروپا در جلسه ای که 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــده تخمین 
زده است که اقتصاد بلوک اروپا امسال ۱۰ درصد 
کوچک خواهد شد. اما در این جلسه مقامات اروپا 
نتوانستند در مورد نحوه تقویت اقتصاد به توافق 
برسند. مقاماتی که در کنفرانس روز چهارشنبه 
اروپا شرکت کرده بودند به رویترز خبر دادند که 
پس از ۱۶ ســاعت مذاکره آلمان، هلند و سایر 
کشورهای شمال اروپا آماده این بودند که ۵۰۰ 
میلیارد یورو برای پشتیبانی از اقتصاد اروپا هزینه 

کنند.
اما در همین دیدار، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا اعالم 
کردند که بســته مالی اروپا برای مهار شــیوع 
ویروس کرونا باید خیلی باالتر از ۱ تریلیون یورو 
باشد، که این خواسته آنها با تخمین بانک مرکزی 
اروپا برای بســته نجــات ۱.۵ تریلیون یورویی 

مطابقت دارد.

اخبار

بانــک آمریکایــی جی پی 
مورگان پیــش بینی کرد که 
احتمال دارد که اوپک پالس 
بر سر کاهش تولید ۴ میلیون و 
۳۰۰ هزار بشکه ای نفت توافق 
کند. تحلیلگــران بانک آمریکایی جی پــی مورگان در 
یادداشتی اعالم کردند که ۲۳ کشور عضو و غیرعضو اوپک 
)اوپک پالس( احتمال دارد درباره کاهش تولید روزانه ۴ 

میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به توافق برسند.
این مقدار کاهش تولید پس از توافق کاهش روزانه یک 
میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه ای اوپک پالس که انتهای ماه 
مارس پایان یافت، بزرگترین مقدار کاهش به شمار می آید، 
اما برای احیای بازار نفت و جبران تضعیف شدید تقاضای 

جهانی نفت در پی شیوع ویروس کرونا کافی نخواهد بود.
به گفته تحلیلگران دو نیرو قیمت نفت را در سه ماه دوم سال 
پایین نگه می دارد، یکی شک و تردید عربستان و روسیه از 
جنگ قیمتی که به پا کرده اند و تعهد به کاهش تولید )با 
امریکا یا بدون آن( و دیگری رکود عمیق در این سه ماه سال 
است که ناشی از فروپاشی تقاضا و همه گیری ویروس کرونا 
بوده است. سقوط قیمت نفت ممکن است تمام نشده باشد. 
بر اساس نظرسنجی سی ان بی ســی از ۳۰ استراتژیست، 
تحلیلگر و بازرگان، شــوک تقاضای نفت توسط شیوع 
ویروس کرونا در سه ماه جاری سال ۲۰۲۰ بدتر خواهد شد. 
این در حالی است که فعالیت های هماهنگ تولیدکنندگان 
بزرگ نفت ازجمله عربستان، روسیه و ایاالت متحده برای 
کاهش عرضه و تعادل بازار به جایی نرسیده است. برای حل 
وضعیت کنونی میزان تولید نفت باید ۱۵ میلیون بشکه 
در روز یا حدود ۱۰ درصد از عرضه جهانی کاهش یابد. اما 
با توجه به یافته های نظرسنجی سی ان بی سی که طی دو 
هفته گذشته انجام شده است، بعید به نظر می رسد که با 

این حال قیمت ها باال رود.
طبق پیش بینی ۳۰ استراتژیست، تحلیلگر و بازرگان که 
به سؤاالت سی ان بی سی پاســخ داده اند، احتماالً قیمت 
معامالت آتی نفت خام برنت در ســه ماه سال جاری به 
طور میانگین ۲۰ دالر در هر بشکه خواهد بود. بااین حال، 
یک سوم از پاســخ دهندگان یا ۹ نفر از آنها، گفته اند که 
قیمت ها ممکن است در این مدت به زیر ۲۰ دالر در هر 
بشکه کاهش یابد. برخی پیش بینی های بدبینانه تر هم 
اعالم کرد که قیمت نفت خام برنت و امریکا می تواند به طور 

موقت در حدود ۱۰ دالر در هر بشکه هم معامله شود.
این در حالی است که سازمان کشــورهای صادرکننده 
نفت )اوپک(، تأمین کننده یک سوم از نفت جهان و رقبای 

خارج از گروه آنها در این زمینه از اهمیت کامالً محدودی 
برخوردار هستند، چراکه آنها نه تمایل دارند و نه می توانند 

شوک تقاضای فعلی را مهار کنند.
به گفته تحلیلگران دو نیرو قیمت نفت را در سه ماه دوم 
ســال پایین نگه می دارد، یکی شک و تردید عربستان و 
روسیه از جنگ قیمتی که به پا کرده اند و تعهد به کاهش 
تولید )با امریکا یا بدون آن( و دیگری رکود عمیق در این 
سه ماه سال است که ناشی از فروپاشی تقاضا و همه گیری 
ویروس کرونا بوده اســت. رویترز ۳۱ مارس با استناد به 
پیش بینی های خود اعالم کرد که تقاضای نفت می تواند 
بیش از ۳۰ میلیون بشکه در روز در ماه آوریل یا حدود یک 

از سوم از مصرف روزانه جهان کاهش یابد.
به این ترتیب حتی اگر عربستان، اعضای اوپک و تولیدکننده 
خارج از این گروه ازجمله روسیه و امریکا هم توافق کنند که 
میزان تولید را کاهش دهند، بازهم بعید به نظر می رسد کاری 
از پیش ببرند. برخی دیگر از تحلیلگران هم گفته اند که ممکن 
است سه تولیدکننده بزرگ نفت جهان راهی برای همکاری 
و تعادل بازار پیدا کنند، اما به نظر می رسد دیگر خیلی دیر 
شده است. رویترز در گزارشی که ۳ آوریل منتشر کرد به نقل 
از فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی نوشت: 
موجودی نفت در سه ماه دوم سال حتی با کاهش تولید ۱۰ 
میلیون بشکه ای در روز بازهم ۱۵ میلیون بشکه در روز افزایش 
می یابد. بر اساس صحبت های این گروه، قیمت نفت در این 
سه ماه سال به ۱۷ دالر در هر بشکه خواهد رسید. به گفته آنها 
مسکو، ریاض و واشنگتن نمی توانند کاهش قیمت و افت آن 

تا کمتر از ۱۰ دالر را متوقف کنند.

ترامپ می خواهد روی واردات نفت هم تعرفه 
اعمال کند

هنوز مشخص نیست که آیا ترامپ تعرفه های هدفمند 

علیه روسیه و عربســتان در نظر می گیرد یا این عوارض 
را برای تمام صادرکنندگان نفت اعمال خواهد کرد. کاخ 
سفید هنوز دراین باره پاسخی نداده است. تحلیلگران کاماًل 
شک دارند که این تعرفه های علیه روسیه و عربستان بتواند 

تأثیری داشته باشد.
نمایشی که در بازار نفت به راه افتاده با کاراکترهای غولی 
که در آن بازی می کنند، به این زودی ها تمام نمی شود. 
اما والدیمیر پوتین و محمد بن سلمان به زودی مجبور 
می شــوند فضای الزم را برای بازیکن جدید باز کنند: 
مرد تعرفه ای. سی ان ان گزارشــی دراین باره منتشر 

کرده است.
طبق این گزارش، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا 
که باافتخار خود را مرد تعرفــه ای می نامد، تهدید کرده 
است که از سالح اقتصادی موردعالقه اش برای محافظت 
از صنایع نفتی تحت فشــارش در برابر تجاوز عربستان و 
روسیه استفاده می کند. این دو کشور درگیر جنگ قیمتی 
تاریخی هستند که همراه با فروپاشی تقاضا ناشی از شیوع 
بیماری کرونا باعث شــد قیمت نفت خام به پایین ترین 
سطح در ۱۸ سال گذشته برسد. ده ها شرکت نفتی امریکا 

اکنون با ورشکستگی مواجه هستند.
ترامپ روز یکشنبه در یک نشست خبری اعالم کرد که ما 

می خواهیم یک صنعت بزرگ را نجات دهیم.
هدف، مجبور کردن پوتین و محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان برای دستیابی به توافق در نشست احتمالی روز 
پنجشنبه و کاهش گسترده تولید است. ترامپ گفت: اگر 
آنها به توافق نرسند، من این کار را انجام خواهم داد. من 

تعرفه های قابل توجهی وضع خواهم کرد.
اما به نظر می رسد این اســتراتژی مذاکره احتماالً بی اثر 
خواهد بود چراکه امریکا این روزها نفت خام بسیار کمی 
از عربستان و روسیه وارد می کند. اما به هر صورت این امر 

می تواند پاالیشگاه های امریکا که هنوز به نفت خارجی 
متکی هستند را با مشکل مواجه کند.

آیا شرکت های نفتی هم موافق تعرفه هستند؟
 تهدید تعرفه شــکاف عمیق در صنعت نفــت امریکا را 
آشکار کرده است. شرکت های بزرگ نفتی، آن هایی که 
برای مقاومت در برابر نفت ارزان ساخته شده اند، ترامپ را 

ترغیب می کنند که به تعرفه متوسل نشود.
اکسون موبیل، بزرگ ترین تولیدکننده نفت ایاالت متحده 
در بیانیه ای به ســی ان ان گفت: بهره برداری از بازار آزاد، 
کارآمدترین وسیله برای رفع عدم تعادل عرضه و تقاضا 

است که اکنون در حال تجربه آن هستیم.
اکســون موبیل برای محافظت از سود ســهام خود روز 
سه شــنبه اعالم کرد کــه هزینه هایــش را ۳۰ درصد 
کاهش می دهد که شــامل کاهش ســرمایه گذاری در 
میدان نفتی حوزه پرمین شــیل که ایاالت متحده را به 
 بزرگ تریــن تولیدکننده نفت جهان تبدیــل کرده بود 
هم می شود. بااین حال، شرکت های نفتی مستقل برای 
زنده ماندن تالش می کننــد. آن ها از ترامپ می خواهند 
که از تعرفه ها استفاده کند تا راهی برای مجازات روسیه 
و عربستان باشد که تولیدکنندگان پرهزینه آمریکایی 
را هدف قــرار داده اند. این فشــار به رهبــری اتحادیه 
تولیدکنندگان انرژی داخلی، ائتالفی از شــرکت های 
نفتی به سرپرستی شرکت »هارولد هم« انجام شده است.

تعرفه ها می تواند بیهوده باشد
هنوز مشخص نیست که آیا ترامپ تعرفه های هدفمند 
علیه روسیه و عربســتان در نظر می گیرد یا این عوارض 
را برای تمام صادرکنندگان نفت اعمال خواهد کرد. کاخ 
سفید هنوز دراین باره پاسخی نداده است. تحلیلگران کاماًل 
شک دارند که این تعرفه های علیه روسیه و عربستان بتواند 

تأثیری داشته باشد.
کارشناسان معتقدند در میان تمام کارهایی که دولت امریکا 
می تواند برای کمک به صنعت نفت کشورش انجام دهد، 
اعمال تعرفه، آخرین راه خواهد بود. چراکه براساس آخرین 
آمار اداره انرژی ایاالت متحده، امریکا در ماه ژانویه تنها ۴۰۱ 
هزار بشکه در روز نفت از عربستان وارد کرده است. این رقم 
نسبت به سال گذشــته ۴۴ درصد کاهش داشته است و 
کمترین میزان ماهانه از اواسط دهه ۱۹۸۰ تا به االن است. 
عالوه بر این هم روسیه در ماه ژانویه تنها ۹۵ هزار بشکه در 
روز به ایاالت متحده صادر کرده است. درمجموع عربستان 
و روسیه تنها ۸ درصد از کل واردات نفت آمریکا را تشکیل 
می دهند. بنابراین به گفته کارشناسان، تعرفه های ترامپ 

کارآمد نخواهد بود.

نفت می تواند به کمتر از 20 دالر در هر بشکه برسد

بحران نفت پایان نمی یابد

رهبر معظم انقالب :
برنامه های کمک به قشرهای 
ضعیف هرچه سریع تر، بیشتر و 

بهتر اجرا شود
رهبر معظم انقالب اسالمی خطاب به ملت شریف 
ایران، احساس نیاز عمیق و گسترده بشریت امروز 
به منجی را در طول تاریخ کم ســابقه خواندند و 
با تأکید بر معنای حقیقی و ســازنده انتظار یعنی 
»امید و اعتقاد به گشایش و فرج و تحرک و اقدام 
برای دستیابی به آینده روشن« افزودند: ملت ایران 
در آزمون بیماری اخیر خوش درخشید و رفتار و 
نظم عمومی آن در به کار بســتن توصیه ها خوب 
اســت البته زندگی برای برخی قشرهای ضعیف 
با ســختی در حال گذران است که مسئوالن باید 
برنامه های کمک به آنها را هر چه سریع تر و بهتر 
اجرا و مردم نیز ماه رمضان امســال را به رزمایش 
گسترده کمک به نیازمندان تبدیل کنند. به گزارش 
ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای در خجسته عید 
نیمه شــعبان و میالد حضــرت بقیت اهلل االعظم 
ارواحنا فداه در سخنان زنده و تلویزیونی با تبریک 
عید میالد حضرت ولی عصر)عــج( به ملت ایران، 
مســلمانان و همه آزادیخواهان جهــان افزودند: 
احساس نیاز آگاهانه نخبگان جهان و نیاز ناخودآگاه 
امروز توده های ملتها به »یک دست قدرت الهی، به 
امامت معصوم و به حقیقت واالی مهدی موعود« 
نشان دهنده این واقعیت است که مکاتب گوناگون 
و مســلک های مختلف بشــری با همه ی ادعاها، 
نتوانسته اند آرامش و خوشبختی را برای ملت ها به 
ارمغان بیاورند. ایشان با اشاره به مشکالت گوناگون 
جامعه بشری با وجود پیشرفت های علمی گفتند: 
بی عدالتی، فقر، بیماری، فحشا، گناه، شکاف طبقاتی 
بسیار وسیع و سوء استفاده قدرت ها از علم، موجب 
شده که جامعه بشــری دچار احساس خستگی، 
اضطراب وگرفتاری باشد و احســاس نیاز به یک 

دست نجات بخش در همه جای دنیا، اوج بگیرد.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای علم و خــرد و تجربه را از 
نعمتهای بزرگ الهی و حل کننده بسیاری از مشکالت 
بر شمردند اما خاطرنشان کردند: علم و خرد همچنان که 
تا کنون اثبات شده، نمی تواند گره بی عدالتی را باز کند 
و تحقق این آرزوی همیشگی بشر نیاز به دست قدرت 
الهی دارد و به همین علــت، مأموریت بزرگ حضرت 

بقیه اهلل االعظم پر کردن زمین از قسط و عدل است.
رهبر انقالب اسالمی عدالت وعده داده شده در زمان 
ظهور صاحب الزمان را عدالت در همه شئون زندگی 
بشر از جمله عدالت در قدرت، ثروت، سالمت، کرامت 
انسانی و منزلت اجتماعی خواندند و افزودند: به لطف 
و قدرت الهی این وعده با دست قدرت امام عصر حتماً 
محقق خواهد شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به 
بیان وعده »فرج و حرکت عظیم الهی« در همه ادیان 
افزودند: انتظار فرج در اسالم انتظاری سازنده و همراه با 
امید و تحرک و اقدام است و به همین علت همان گونه 
که پیامبر خاتم و ائمه هدی فرموده اند، انتظار فرج 
جایگاه بسیار مهمی دارد و برترین اعمال است. رهبر 
انقالب انتظار فرج حضرت ولی عصــر را مهمترین 
مصداق انتظار خواندند و افزودند: البته انتظار فرج و 
گشایش باید ناظر به همه امور زندگی باشد و به همین 
علت انتظار فرج، خودش یک گشایش است چرا که 

انسان را از یأس و درماندگی نجات می دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکیــد بر این که امت 
محمدی)ص( در هیچ حادثه ای نباید دچار یأس و 
ناامیدی شود، افزودند: انتظار فرج به معنای نشستن، 
بی عملی و چشم به در دوختن نیست بلکه به معنای 
آماده شــدن و اقدام کردن برای دستیابی به آینده 
روشــن و وعده داده شده است. ایشــان افزودند: به 
همین علت بــرای ایجاد جامعه مهــدوی باید هم 
خودسازی کرد و هم به قدر توان دگرسازی، و محیط 
پیرامونی را به جامعه مهدوی که جامعه قسط، عدالت، 
معنویت، معرفت و برادری و عزت است، نزدیک کرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای انتظار حقیقی فرج را در 
تضاد با بی صبری و مدت معیــن کردن برای ظهور 
حضرت خواندند و افزودند: در آماده سازی برای فرج، 
بی صبری و عجله کردن ممنوع است چرا که پروردگار 
بر مبنای شتاب و عجله انسان ها تصمیم نمی گیرد، 
ضمن این که هرحادثه وقت معین و حکمتی دارد و 
بر اساس آن حکمت انجام می شود. ایشان با اشاره به 
اوضاع ناشی از بیماری کرونا در جهان افزودند: انتظار 
فرج به معنای فرج و گشایش بعد از شّدت نیز هست 
به همین علت، انسان منتظر از این حادثه مأیوس و 
متالطم نمی شود و با حفظ آرامش خود می داند که 
این اوضاع بالشک تغییر خواهد کرد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای دعا و مناجات را موجب افزایش آرامش 
ناشی از انتظار فرج دانســتند و افزودند: در دو ماه 
پر برکت شــعبان و رمضان، ادعیه فراوان و دارای 
مضامین عالی وجــود دارد که می توان با مناجات 
واستغاثه با پروردگار و راز و نیاز با ائمه هدی، رحمت 

الهی را جلب و احساس آرامش بیشتری کرد.

خبر

نبود اطالعات شفاف از قیمت های قطعی در بازار مسکن 
ناشی از بروز نبودن ســامانه اطالعات بازار امالک ایران، 
شــرایط را برای خریداران و حتی فروشــندگان واقعی 
سخت کرده اســت. به گزارش ایسنا، تا حدود یک سال 
قبل اطالعات واحدهای مسکونی معامله شده تقریباً به 
شکل آنالین در سامانه اطالعات بازار امالک ایران درج 
می شد. این ســامانه که به شکل پایلوت از تهران شروع 
شده بود قرار بود به سایر کالنشهرها نیز تسری پیدا کند. 
مهمترین کارکرد مفید این سایت، آگاهی یافتن خریداران 
و فروشندگان از قیمت های قطعی بر اساس معامالت انجام 
شده بود و به همین دلیل می توانستند از مظنه قیمتی 
واحد مورد نظر خود اطالع پیدا کنند.اما در شرایطی که 
به نظر می رسد بازار مسکن با توجه به جهش قیمتها طی 
۲.۵ سال اخیر، درج آگهی های کاذب و بعضاً قیمت های 
دلبخواهی از طرف مالکان نیاز شدیدی به شفافیت دارد، از 
حدود یک سال قبل سامانه اطالعات بازار امالک ایران به 

روز رسانی نشده و هم اکنون از دسترس خارج شده است.
در وضعیت کنونی، تنها مرجع فعاالن بازار مسکن برای 
اطالع از مظنه قیمت های منطقه ای، ارجاع به قیمت های 
پیشنهادی در آگهی های فضای مجازی و فایل های دفاتر 
امالک است که به هیچ عنوان قابل اتکا نیست. با وجود 
آنکه از اردیبهشت سال قبل، سایتهای فروش امالک از 
درج قیمت های نامتعارف منع شده اند، روند رشد قیمت 
های پیشنهادی طی یک سال گذشــته متوقف نشده 
است. دفاتر امالک هم عنوان می کنند علی رغم اینکه به 
فروشندگان مشاوره هایی در زمینه قیمت واقعی ارائه می 
دهند طبیعتاً نمی تواننذ آنها را مجبور به کاهش نرخ های 
پیشنهادی کنند. با این اوصاف به نظر می رسد به دلیل 
عدم انجام تکلیف قانونی از ســویی سیاست گذار حوزه 

مسکن در زمینه ارائه قیمت های قطعی از معامالت، این 
بازار به حال خود رها شده است.

دالالن به طور گسترده اقدام به خرید مسکن 
کرده اند؟

نمایه های دریافتی طی سه ماه پایانی سال گذشته از رشد 
خریدهای سفته بازانه در بازار مسکن حکایت دارد. یک 
نماینده مجلس نیز گفته در اسفند ماه سوداگران و دالالن 

اقدام به خرید گسترده مسکن کرده اند.

مازاد ۴۹۰ هزار مسکن در تهران
در شهر تهران خانه به اندازه کافی وجود دارد. حتی طبق 
سرشماری سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۴۹۰ هزار واحد مسکونی 

خالی در تهران وجود داشــته که با توجه به عدم وجود 
نشانه های مهاجرت بزرگ به تهران، نمی توان گفت طی 
سه سال گذشته این واحدها وارد بازار مصرفی شده است.

رشد ۶۱ درصدی قیمت مسکن تهران در ۱۲ 
ماهه سال قبل

در این شرایط و با وجود مازاد عرضه مرتباً شاهد رشد قیمت 
آپارتمان در تهران هســتیم. به طوری که میانگین قیمت 
مسکن تهران در اسفندماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۲ درصد نسبت به 
ماه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد. میانگین رشد سالیانه از 
این هم فراتر رفت؛ به طوریکه در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ قیمت 
مسکن در تهران ۶۱ درصد نســبت به دوازده ماهه ۱۳۹۷ 
رشد کرد. این در حالی است که به دلیل رشد بیش از ۲۰۰ 
درصدی قیمت ها طی ۲.۵ سال گذشته تقاضای مصرفی به 
شدت سرکوب شده و عمده خانواده ها توان خرید مسکن 

ندارند و بازار در قبضه دالالن و سوداگران است.
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با پیگیری های انجام شــده از ســوی بانــک مرکزی، 
دادگاهی در لوگزامبورگ ۱.۶ میلیارد دالر از منابع مالی 
ایران را رفع توقیف و دادگاه دیگری با دســتور موقت، 
از انتقال این منابع به آمریکا جلوگیری کرده است که 

می توان امیدوار بود این مبلغ در اختیار ایران قرار گیرد.
به گزارش ایســنا، آمریکا با خروج از توافق هسته ای در 
سال ۱۳۹۷، تحریم های ظالمانه و غیرقانونی را برخالف 
قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بازگرداند 
و با تشــدید این تحریم ها در این مدت، ارتباطات مالی 
بانک های ایران با بانک های سایر کشورها را قطع کرده 

است.
عدم دسترسی نظام بانکی ایران به سیستم انتقال وجوه 
بین بانک های کشورها سبب شــده تا شرایط واردات و 

صادرات برای ایران سخت تر از گذشته شده و کاالها با 
هزینه های بیشتری به ایران برسد.

اما در مقطــع کنونی که همه گیری ویــروس کرونای 
جدید در جهان، ســالمت و اقتصاد تمامی کشورها را 
تحت تاثیر قرار داده اســت، تامین تجهیزات پزشکی و 
دارو از سوی ایران با دشواری های پیشین روبروست و با 
توجه به اینکه این موضوع می تواند سالمت تمامی دنیا 
را به خطر بیندازد، بسیاری از کشورها حتی کشورهای 
اروپایی هم پیمان آمریکا و دبیرکل سازمان ملل نیز از 
آمریکا خواسته تا در این شرایط، تحریم های ایران را به 

تعلیق دربیاورد.
این در حالی است که نه تنها آمریکا تاکنون تمایلی به 
تغییر شرایط تحریمی ایران نشان نداده و وزیر خارجه این 

کشور گفته که تحریم ها علیه ایران لغو نخواهد شد، بلکه 
دولتمردان این کشور در تالشند تا از هر طریقی از ورود 

منابع مالی به ایران جلوگیری کنند.
از این دست موارد، می توان به ســنگ اندازی های این 
کشور در اختصاص وام صندوق بین المللی پول به ایران 
و تالش برای بلوکه کردن اموال کشور ایران در خارج از 

کشور اشاره کرد.
اما روز گذشــته، خبری خوش از سوی رئیس کل بانک 
مرکزی ایران اعالم شــد که با وجود تالش های دولت 
آمریکا، با پیش دســتی حقوقی و پیگیــری قضایی در 

لوگزامبورگ، دو پیروزی نصیب ایران شده است.
به گفته همتی، مبلغ ۱.۶ میلیارد دالر متعلق به بانک 
مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ ۲۵ دی 

ماه سال ۱۳۹۴ در توقیف بوده، رفع توقیف شده و سپس 
با صدور دستور موقت از شــعبه دیگری از دادگاه های 
کشور یاد شــده از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع 
میان مدعیان دروغین انتســاب حادثه ۱۱ سپتامبر به 

ایران پیش گیری شد.  
به این ترتیب، این منابع مالی ایــران که ممکن بود با 
شیطنت آمریکایی ها یا در توقیف بماند یا به آمریکا منتقل 
شود، اکنون رفع توقیف شده و می توان امیدوار بود که در 

اختیار ایران قرار بگیرد.
البته هنوز مشخص نیست که امکان انتقال این منابع به 
ایران وجود دارد یا خیر، اما در صورت رای قطعی دادگاه، 
ممکن است ایران بتواند این منابع مالی را صرف واردات 

کاالهای مورد نیاز خود در کشورهای خارجی کند.

1/۶ میلیارد دالر ایران آزاد شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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صندوق بین المللی پــول)IMF( در گزارش جدید 
خود به آسیب های اقتصادی گسترده همه گیری کرونا 
پرداخته است؛ آسیب هایی که با هیچ بحران دیگری در 

قرن اخیر قابل مقایسه نیست.
به گزارش ایرنــا، »همه گیری کوویــد-۱۹ جهان را 
وارد رکود کرده اســت. در ســال ۲۰۲۰، این رکود 
بدتر از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸  خواهد بود. 
آســیب های اقتصادی آن در تمام کشورهای جهان 
در حال افزایش است. چین نخستین کشوری است 
که آسیب شدید این بیماری را با ۶۰ هزار نفر مبتال تا 
اواسط ماه فوریه، تجربه کرد. کشورهای اروپایی مانند 
ایتالیا، اسپانیا و فرانسه حاال در مراحل حاد همه گیری 
قرار دارند و در ایاالت متحده آمریکا نیز تعداد مبتالیان 

با سرعت رو به افزایش اســت. در بسیاری از بازارهای 
نوظهور و کشورهای در حال توسعه، این همه گیری 
تازه آغاز شده است.« صندوق بین الملی پول در آخرین 
گزارش خود از آســیب های اقتصادی ویروس کرونا 
چنین می نویسد.   بر اساس گزارش صندوق بین المللی 
پول در ایتالیا، اولین کشور اروپایی که ضربه شدیدی 
از این ویروس خورد، دولــت از روز ۹ مارس قرنطینه 
گســترده ای برای مهار ویروس ایجاد کرد. در نتیجه 
میزان حضور مردم در اماکن عمومی و استفاده از برق به 

میزان بسیار زیادی کاهش یافت.   صندوق بین المللی 
پول می نویســد: »پیامدهای این همه گیری اقتصاد 
آمریکا را با سرعت و شدت باال و بی سابقه ای تحت تاثیر 
قرار داده است. در دو هفته گذشته در ماه مارس، تقریبا 
۱۰ میلیون نفر برای استفاده از بیمه بی کاری ثبت نام 
کرده اند. چنین وضعیتی پیش از این هرگز دیده نشده 

بود؛ حتی در زمان اوج بحران مالی سال ۲۰۰۹.« 
بر اساس گزارش IMF، اختالل های ناشی از ویروس 
در بازارهای نوظهور نیز در حال رشــد سریع است. 

آخرین شاخص مدیران خرید، نشان دهنده کاهش 
بسیار شــدید تولید در بســیاری از کشورهاست. 
این نشان دهنده افت شــدید در تقاضای خارجی 
و افزایش انتظــارات از کاهش گســترده تقاضای 
داخلی اســت. اما نکته مثبتی نیز برای چین وجود 
دارد. این کشــور بهبود اندکی در شاخص مدیران 
 خرید در اوایل امســال با وجــود تقاضای ضعیف 
خارجی داشت.    شاخص مدیران خرید، با بررسی 
عملکــرد ۳۰۰ مدیر خرید کــه از ۲۰ نوع صنعت 
مختلف هستند، به دست  می آید. اگر این شاخص 
باالی ۵۰ درصد باشد بهبود شــرایط کسب و کار 
و کمتر از ۵۰ درصد روند رکودی اقتصاد را نشــان 

می دهد.

صندوق بین المللی پول اعالم کرد؛

تاثیر منفی شیوع کرونا در بازارهای نوظهور

طی سه ماه پایانی سال گذشته  خریدهای سفته بازانه در بازار مسکن افزایش داشته است

آشفتگی قیمت ها در بازار مسکن



3 اقتصاد
ایران
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شــیوع ویــروس کرونا در 
کشورمان سبب وارد آمدن 
خسارت به اقتصاد شده است 
و تعــداد زیــادی از اصناف، 
واحدهــای تولیدی و بخش 
خصوصی را به سوی تعطیلی و ورشکستگی می کشاند. 
این موضوع موجب نگرانی آینده اقتصاد کشــور شده 
است، زیرا آسیب دیدن کسب وکارهای خرد و فعاالن 
تجاری موجب کاهش تولید ناخالــص داخلی، منفی 
شدن نرخ رشد اقتصادی و دیگر تبعات منفی اقتصادی 
می شود که در پی آن کارشناسان اقتصادی برای جبران 
خسارات اقتصادی کرونا به کســب وکارها، مجموعه 
پیشنهادها و راهکارهایی را در این زمینه مطرح کردند. 
اخذ اطالعات دقیق از میزان خســارت وارد شــده به 
اقتصاد، یکی از اولویت های اقتصاددانان برای جبران این 
خسارات است، زیرا ابتدا باید مشخص شود که چه میزان 
و چه فعالیت هایی در پی شــیوع این ویروس متضرر 

شده اند تا از آن ها حمایت های مالی صورت بگیرد.
حسن کریمی سنجری کارشــناس صنعت خودرو در 
این رابطه گفت: در حال حاضر در بخش اقتصاد کالن، 

وضعیت اقتصادی از ناحیه تحریم ها چندان مناســب 
نیســت. در حوزه اقتصاد خرد نظیر کسب و کارهای 
فردی نیز تعطیلی آنها زندگی فردی بسیاری از شاغالن 
این حوزه ها را تحت تاثیر قرار داده است. اما در حقیقت 
دولت برای جبران این زیان ها، به ویژه آســیب های 
بخش خصوصی و کسب و کارهای خرد، برنامه چندان 

جامعی ارائه نکرده است. وعده های داده شده نیز شاید 
تنها بخش کوچکی از هزینه های خانوارهای ضعیف و 

آسیب دیده جامعه را پوشش دهد.
به گفته وی، یک دوره طالیی بــرای مهار این ویروس 
به راحتی از دست رفته اســت. فاصله ۱۵ اسفند تا ۱۵ 
فروردین یک زمان طالیی برای کنترل ویروس کرونا 

بود. فراموش نکنیم حــدود ۲۰ روز از این دوره طالیی 
مصادف با تعطیالت رسمی بود که عالوه براینکه منع 
عبور و مرور و ایجاد شرایط قرنطینه را در شهرها آسان 
تر می کرد، فشار کمتری حداقل به اقتصاد کالن کشور 
وارد می شد، اما بسیاری از سفرها در عین ناباوری رخ داد 
و بخش زیادی از این زمان با بی توجهی از دست رفت. 

از سوی دیگر رئیس اتاق اصناف ایران نیز با بیان اینکه 
تاکنون ۵۷۰ هزار واحد صنفی فعال بودند، خاطرنشان 
کرد که لیست صنوف پرخطر و کم خطر قطعی نیست 
و در طول زمان ممکن است تغییر کند. به گفته رئیس 
اتاق اصناف ایران واحدهای صنفی طی مدتی که تعطیل 
بودند، روزانه ۲۷ هزار میلیارد تومان هزینه برای حقوق 
و اجاره متحمل شدند. البته بازگشایی واحدها از تاریخ 

تعیین شده اجباری نیست.
وی در پایان با بیان اینکه درصــد تخلفات اصناف در 
مرحله اول فاصله گــذاری اجتماعی ناچیز بوده، پیش 
بینی کرد کــه در مرحله دوم هم نکات بهداشــتی از 
ســوی واحدهای صنفی رعایت شود و گفت: اتاق های 
اصنــاف ۱۴۰۰ نفر بــازرس دارند کــه می توانند در 
روند بازرســی به وزارت بهداشــت کمک کند، اما این 
یک کار تخصصی اســت و اصناف بیشــتر روی بحث 
 اموزش و انتشــار کتابچه و دســتورالعمل ها فعالیت 

خواهند کرد. 

اصناف روزانه 2۷ هزار میلیارد تومان هزینه برای حقوق و اجاره متحمل شدند

تسهیالت قطره چکانی دولت به اصناف
برنامه دولت برای حمایت از كسب و كارهای خرد جامع نیست

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون حمل و نقل ســازمان راهــداری و حمل 
و نقل جاده ای اعالم کرد که براســاس آخرین 
ارزیابی های صورت گرفته رانندگان حمل و نقل 
عمومی بین  شهری تاکنون حدود ۶۰۰ میلیارد 
تومان از کاهش ســفرهای مردم در ایام نوروز و 
هفته هایی که ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا 
کرده متضرر شدند که در ســتاد مقابله با کرونا 
تمهیداتی برای جبران این خسارت ها اندیشیده 

می شود.
در همان هفته های نخست اســفندماه پارسال 
که ویروس کرونا در کشــور شــیوع پیدا کرد و 
گسترش یافت محمد اسالمی و دیگر مسئوالن 
دولتی از مردم خواســتند تا سفرهای خود را به 
حداقل برســانند و سیاست ها و محدودیت های 
تردد در هفته های بعد اعمال شــد در این راستا 
آمارهای رســمی نشــان می دهد که سفرهای 
جاده ای بین شــهری مــردم در نوروز امســال 
بیش از ۷۵ درصد نســبت به ســال گذشــته 
کاهــش پیدا کرده اســت کــه در ایــن میان 

ســهم وســائل حمل و نقل عمومــی از جمله 
اتوبوس، مینی بــوس و ســواری های کرایه ای 
 پالک عمومی بین شــهری ســهم بیشــتری 

دارند.
مهران قربانــی - معاون حمل و نقل ســازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره ی این که 
رانندگان حمل و نقل مسافر در این ایام چقدر از 
کاهش سفرهای جاده ای مردم متضرر شده اند، 
اظهار کرد: براساس ارزیابی های صورت گرفته 
تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان خســارت 
رانندگان اتوبوس، مینی بوس و سواری های کرایه 
بین شهری وارد شده است که اگر این وضعیت تا 
پایان فروردین ماه ادامه داشته باشد این عدد به 
۸۵۰ میلیارد تومان خواهد رسید.وی ادامه داد: 
برآورد خسارت های وارد شده به بخش حمل و 
نقل و حوزه مسافری را براساس درخواست ستاد 
مقابله با کرونا ارائه کرده ایم که مسلما تمهیداتی 
برای جبران زیان های وارد شــده اندیشــیده 

خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف تهران از درخواست اعطای وام بدون 
بهره و تعیین تکلیف کمک دولت در بخش های بیمه 
و مالیات تا پایان فروردین ماه در جلســه با استاندار 
تهران خبر داد.قاسم نوده فراهانی در خصوص جلسه 
با استاندار تهران برای بررسی حل مشکالت اصناف 
اظهار داشت: در این جلسه که حدود ۴ ساعت طول 
کشید، به عنوان نماینده اصناف خواسته ها و مشکالت 
را مطرح کردیم و در نهایت استاندار تقاضا و درخواست 

های ما را پذیرفت.
وی ادامــه داد: اســتاندار با دریافــت و پذیرش این 
درخواستها، مقرر شد این پیشــنهادات با مسئوالن 
مربوطــه از جمله تأمین اجتماعــی، بانک مرکزی و 

سازمان امور مالیاتی مطرح و نتیجه آن در کمترین زمان 
اعالم شود.رئیس اتاق اصناف تهران خاطر نشان کرد: در 
این جلسه اعالم کردیم اگر قرار است کاری انجام شود 
باید تا پایان فروردین ماه عملیاتی شود زیرا اگر به تأخیر 
بیافتد و مشمول زمان شود، مشکالت دیگری را برای 
اصناف ایجاد می کند. نوده فراهانی با بیان اینکه اعالم 
کردیم اگر رقمی که رئیس جمهور برای جبران خسارت 
بخش های مختلف تعیین کرده است زمان بر باشد با 
مشکل روبه رو می شوند، تأکید کرد: بنابراین هر کاری 
قرار است انجام شود باید تا پایان فروردین ماه تحقق 
یابد. همچنین در خصوص وام نیز، درخواست کردیم 

اگر قرار است وامی پرداخت شود نیز بدون بهره باشد.

در حالی دولــت قصد دارد بــا پرداخت یک میلیون 
تومانی، التیامی برای دردهای کارگران آسیب دیده 
از کرونا باشد که با توجه به اعداد و ارقام سبد معیشت 
کارگران پرداخت یک میلیونی دردی از کارگران دوا 
نمی کند.طبق آخرین بررسی های جامعه کارگری 
هزینه ســبد معیشــت کارگران قبل از شیوع کرونا 
حدود ۴ میلیون و 9۴۰ هزار تومان است که این رقم با 
حضور شرکای اجتماعی در کمیته مزد شورای عالی 
کار به تصویب رسیده است. بعد از شیوع کرونا به اعتقاد 
نمایندگان کارگران این رقم به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان رسید. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند هزینه 
حدود ۵میلیون تومانی با بروز کرونا برای خانواده ها 
ایجاد شد. در کنار تمام مســائل برای افزایش هزینه 
های خانــوار، تعداد زیــادی از خانوارها درآمدی که 
داشتند را از دست دادند و مشاغلی مانند نظافتچی  
ها، کارگران ســاختمانی و خدماتی، مشاغل خانگی 
وغیررسمی،مسافرکش ها، تاکســی ها و پیک های 
موتوری وفروشندگان خرد، رستوران ها، هتل دارها، 
تاالردارها و ده ها شغل دیگر بیکار شدند و قرنطینه 

برای آنها به معنی بیکاری بود. 
در چنین شرایطی نمایندگان کارگران و کارفرمایان 
برای تعیین دستمزد به نتیجه نرســیده اند چرا که 
کارفرمایان اعتقاد دارند که شرایط تولید برای افزایش 
مطابق ماده ۴۱ قانون کار مهیا نیست. در حالی که ماده 

۴۱ قانون کار بیان می کند که دستمزد باید مطابق 
نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود، 
شواهد حاکی از این است که کارفرمایان می خواهند از 
عمل به قانون سرباز کنند. مطابق اعالم بانک مرکزی 
تورم در ســال 9۸ حدود۴۱.۲ درصد بوده اســت، و 
کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند برای سال 
99 این تورم به بیش از ۵۵ درصد می رسد.در شرایط 
فعلی که بخش عظیمی از جامعه کارگری که قدرت 
اقتصادی کمتری  نسبت به سایر اقشار دارند، به دلیل 
آسیب های ناشی از ویروس کرونا ، دچار مشکل شده 
اند پرداخت  وام یک میلیون تومانی دردی از این بخش 
دوا نمی کند. چرا که یک میلیون تومان تناســبی با 
هزینه های خانوار و کاهش درآمدهای چشمگیری 
این بخش ندارد. اقتصاد ایران از اسفند ماه تاکنون و 
احتماال تا پایان اردیبهشــت متاثر از ویروس کرونا با 
افت شدید تقاضا و تولید مواجه است و درآمد فعاالن و 
کارگران این بخش با کاهش قابل توجهی مواجه شده 
است. به گفته غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران  
کســب وکارهای خدماتی کوچک و متوسط نزدیک 
۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند، این 
شرایط در بسیاری موارد باعث بیکاری بخش عظیمی 
از کارگران شد. برخی کارفرمایان از آب گل آلود کرونا 
ماهی گرفتند و به بهانه های مختلف و بعضاً دورکاری 

به صورت غیر رسمی کارگران خود را اخراج کردند.

شــیوع بیمــاری کرونــا 
موجب وارد شدن خسارات 
بسیار به تمام بخش های 
اقتصادی و کسب و کارها 
در کشور شــد که با وجود 
کسری درآمدهای دولت گویی بار مالی این بیماری 
برای جبران خســارت های ناشی از آن بر صندوق 
های ورشکسته بازنشستگی است. در سالهای اخیر 
بسیاری از این صندوق ها با کسری بودجه زیادی 
روبرو بوده اند و نتوانسته اند حق و حقوق اعضای 
خود را نیز پردخــت کنند حال بــا وضعیتی که 
بیماری کرونا بر اقتصاد بیمار کشور تحمیل کرده 
دولت به ســراغ این صندوق ها رفته و قصد دارد 
خسارات ناشــی از این بحران را با برداشت از این 
صندوق ها جبران کند. فارغ از این محاسبات نکته 
اساسی دیگری نیز هست، فراموش نکنیم که پیش 
از آنکه ایران و جهان گرفتار کرونا شــوند، بحران 
ورشکستگی صندوق های بازنشستگی در ایران به 
عنوان یکی از پنج ابر بحران اساسی سال های آینده 

ایران نام برده می شد.
گفته می شد از مجموع ۱۸ صندوق بازنشستگی 
در ایــران، ۱۷ صنــدوق در وضعیت قرمــز قرار 
دارند و اگــر کمک هزینه های دولت نباشــد، این 
صندوق ها قادر نخواهند بود کســری بودجه بیش 
از۵۰ هزار میلیارد تومانی خــود را جبران کنند. 
با اضافه شدن این بار مالی ســنگین بر دوش این 
صندوق ها اگر از هم اکنون قوانین بازنشســتگی 
تغییر نکــرده و برنامه هایی بــرای حمایت از این 
صندوق ها اجرا نشــود، بحران در پی ورشکستگی 
این صندوق ها، بحرانی کمتر از کرونا نخواهد بود. 
بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس 
در صورت بروز تنها ۴۰۰۰ فوتی در ســال 99، در 
سال اول ۱۰۱ میلیارد تومان و طی ۵ سال ۶۷9.۲ 

 میلیارد تومان بار مالی متوجه صندوق بازنشستگی 
خواهد بود.

همچنین بر اساس گزارش اخیر سازمان همکاری 
و توســعه اقتصادی، تأثیر کرونا بر اقتصاد جهانی 
باعث کاهش ۱.۵ تا دو درصدی رشد اقتصاد جهانی 
اســت که در مورد ایران کاهش دو درصدی تولید 
ناخالص ملی »به بیکاری ۲۰۰ هزار نفری« خواهد 
انجامید و این امر موجب خواهد شد صندوق های 
بازنشستگی حق بیمه کمتری دریافت کنند که بر 
اساس محاســبات مرکز پژوهش های مجلس، بار 
مالی ناشــی از این اتفاق در حدود ۱۰۷۶ میلیارد 
تومان در ســال جاری خواهد بود. بالیای طبیعی 
همواره با خــود هزینه هایی بــر دولت ها تحمیل 
می کنند، حال اگر تبعات این بالیا شــامل آسیب 
یا تلفات جانی باشــد قطعاً هزینه های پایداری بر 
بخش ســالمت، نهادهای حمایتی، صندوق های 

بازنشستگی و ... وارد خواهد شد.
این گزارش افزود: با توجــه به اینکه اخیراً ویروس 

کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است و سناریوهای 
مختلفی در مورد میزان تلفات آن می توان متصور 
بود، این مرکز در گزارشی از یکسو در سناریوهای 
مختلف هزینه های ناشــی از مرگ  ومیری که این 
ویروس بر صندوق هــای بازنشســتگی تحمیل 
می کند را محاسبه کرده و از سوی  دیگر هزینه های 
این صندوق ها به دلیل بیکار شدن افراد را تخمین 
زده اســت.گزارش مرکز پژوهش های مجلس سه 
سناریوی پیش رو در مواجهه با ویروس کرونا که در 
تعداد فوتی ها و بیکارهای ناشی از بیماری کرونا را 
با هم متناظر فرض کرده را ارزیابی کرده است که 
براساس آن صندوق های بازنشستگی در سناریوی 
اول یعنی ۱۰۰۰ نفر فوتــی و ۱۰۰ هزار نفر بیکار 
حداقل متوجه ۷۱۸ میلیارد تومان بار مالی خواهند 
داشــت که ۶۰۸ میلیارد تومان از این بار در سال 

۱۳99 رقم خواهد خورد.
بنابراین گزارش در سناریوی دوم یعنی ۲۰۰۰ نفر 
فوتی و ۱۵۰ هزار نفر بیکار ۱۱۸۰ میلیارد تومان 

بار مالی بر صندوق های بازنشستگی تحمیل خواهد 
شد که 9۲۶ میلیارد آن در سال ۱۳99 رقم خواهد 
خورد.گزارش مرکــز پژوهش های مجلس تصریح 
کرد: در سناریوی سوم به عنوان سناریوی بدبینانه 
با ۴۰۰۰ نفر فوتی و ۲۰۰ هــزار نفر بیکار بار مالی 
صندوق ها حداقل ۱۸۵۵ میلیــارد تومان خواهد 
شــد که ۱۲۷۷ میلیارد تومان آن در سال ۱۳99 
رقم خواهد خورد. این گزارش خاطرنشان کرد: در 
سه سناریو صندوق های بازنشستگی متوجه ۷۱۸ 
تا ۱۸۵۵ میلیارد تومان بار مالی خواهند شــد که 
بین ۶۰۸ تا ۱۲۷۷ میلیارد تومان آن در سال ۱۳99 
اتفاق خواهــد افتاد. گزارش مرکــز پژوهش های 
مجلس یادآور شــد: با توجه به اینکه این بار مالی 
هزینه قابل توجهی اســت، به نظر می رسد تالش 
صندوق ها برای اســتمداد به پیشــگیرِی بیشتر 
می تواند ضمن ایفای نقش مســئولیت اجتماعی 
به کاهش هزینه های میان مــدت و بلندمدت آنها 

کمک شایانی کند.

بار مالی كرونا و افزایش كسری بودجه صندوق ها را در وضعیت قرمز قرار می دهد
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ضرورت بررسی بیشتر و دقیق خسارات اصناف
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران

شیوع ویروس کرونا خسارت های بسیاری در زمینه اقتصاد به کشور وارد کرد که بیشتر از همه متوجه بازاریان شده است. آمارهای اولیه در خصوص آسیب برخی از صنوف از این تعطیلی ها ارائه شده ولی برای بررسی بیشتر و دقیق خسارات به اتحادیه 
هر صنف اعالم شده که وضعیت صنف خود و میزان خسارت را بررسی کنند. از ستاد مقابله با کرونا انتظار داریم که معافیت های مالیاتی و امتیاز

دولت با برنامه عادی ای که برای سال 99 از قبل پیش بینی کرده است قادر به اداره امور نخواهد بود. بنابراین الزم است دولت و خصوصا بخش های اقتصادی کشور، موضوع اقتصاد در سال 99 را جدی تر از آن اکنون با آن مواجه هستیم ببینند و برنامه 
خاصی را برای اداره امور کشور تدارک ببینند. برنامه ای که در آن مقابله با اقتصاد کرونا زده، مشکالت ناشی از تحریم و فروش نفت و حمایت از کسب و کارهای تعطیل شده، دستیاری از افراد بیکار شده خصوصا معامالت تجاری متوقف مانده و ده ها 

موضوع اقتصادی دیگر پیش بینی شده باشد. همچنین از هم اکنون باید برای عبور از بحران های احتمالی برنامه ریزی کنند.
نکته ای که در این زمینه حائز اهمیت است ایجاد بستر الزم برای تحقق شهر هوشمند و الکترونیک یا دولت الکترونیک است زیرا، به خصوص در این شرایط حضور دولت الکترونیک قوی می توانست از بروز بسیاری از مشکالت و آسیب های ایجاد شده 
براثر شیوع این ویروس جلوگیری کند که این نشان می دهد دولت هنوز به رسیدن به الکترونیکی کردن امور و فعالیت ها فاصله دارد و باید برای رسیدن به آن تالش بیشتری صورت بگیرد. از این پس باید توجه بیشتری کسب و کارهای الکترونیک شود 

تا در شرایط بحرانی همچون شیوع کرونا، بتواند جای خالی نقش فعالیت های تولیدی به شکل سنتی را بگیرد تا در این مواقع ضربه کمتری به اقتصاد و تولید داخلی کشور وارد شود. 

صندوق های بازنشستگی قلک دولت شده اند
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان

بیماری کرونا اقتصاد ایران را در شرایطی قرار داده است که باید برای جبران خسارات ناشی از شیوع آن به سرعت وارد عمل شد. صندوق های بازنشستگی یکی از راهکارهایی است که دولت دست روی آن گذاشته تا بتواند 
بخشی از ضرر و زیان های وارد شده به اقتصاد را جبران کند. متاسفانه وضعیت این صندوق ها در چند سال اخیرد تعریف چندانی نداشته است و تمامی آنها با حمایت های دولتی به کار خود ادامه داده اند. این صندوق ها 
می توانستند با ادامه راه در مسیر درست خود امروز نقطه قوتی برای جبران حقوق و مزایای اعضای آن باشند اما از آنجاییکه این صندوق ها خصوصی نیستند و مردم آنها را اداره می کنند فعال امیدی به نقش آفرینی آنها 

برای جبران خسارت های ناشی از بحران کرونا وجود ندارد. 
دولت همواره با حمایت هایی که از این صندوق ها به عمل آورده سعی در سرپا نگه داشتن این نهادها داشته است در حالی که اگر در واقعیت بخواهیم وضعیت این صندوق ها را اعالم کنیم وضعیت قرمز مهمان این روزهای 
این صندوق ها است. دولت بیش از حد در تمام مسائل اقتصادی دخالت می کند، همین مسئله باعث شده که دولت بیش از حد بزرگ شده و خرج و دخلش با هم نخواند، در چنین وضعیتی موضوع کسری بودجه مطرح 

می شود و دولت برای جبران آن از بانک ها و صندوق های بازنشستگی به عنوان قلک استفاده می کند و همین عامل باعث می شود که صندوق ها نیز با وضعیت بسیار بدی روبرو شوند.

خسارت ۸۵۰ میلیارد تومانی رانندگان از کرونا 

مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امــور دام گفت: با 
پیگیری های صورت گرفته از ستاد ملی تنظیم بازار 
کشور اجازه صادرات مرغ بدون تعرفه را اخذ کردیم و 
از دیروز مصوب شد و صادرات تا ده روز آینده صورت 
می گیرد.مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام: مردم 
برای خرید گوشت مرغ و قرمز عجله ای نداشته باشند 
به وفور در فروشــگاه ها با قیمت مصوب وجود دارد و 
تا پایان ســال افزایش قیمت نخواهیم داشت.حسن 
عباسی معروفان با اشــاره به اینکه جوجه ریزی در 
مرغداری ها از شــش ماه قبل آغاز شده است گفت: 
برای ایام دهه فجر، عید و ماه رمضان برنامه ریزی در 
خصوص تولید مرغ صورت گرفت و بالغ بر ۱۴۰ میلیون 
قطعه جوجه ریزی صورت گرفت.وی ادامه داد: با شیوع 
بیماری کرونا کشش جامعه در این حالت به این میزان 

نبود و باعث شد تا در بازار مازاد مرغ داشته باشیم.
عباســی معروفان با بیان اینکه طــرح ضربتی خرید 
تضمینی مازاد تولید مرغ از یک اسفند سال 9۸ آغاز شد 
ادامه داد: در بازارتمام مرغ هایی که به فروش نرفته بود 
جمع آوری شد و بالغ بر ۱۵۰۰ تن مرغ از مرغداری ها 
خریداری شد که این رقم در گذشته روزانه ۲۰۰ تا ۵۰۰ 
تن بود.مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: 
دولت و ســازمان برنامه و بودجه منابع مالی خوبی در 
اختیار ما گذاشت ما توانستیم پول مرغداران را به صورت 
نقدی پرداخت و به قیمت مصــوب از آن ها خریداری 
کنیم. وی با اشــاره به اینکه با توجه به شرایط موجود 
نباید بگذاریم تولید کنندگان متضرر شوند گفت: مرغ را 
از مرغداری ها با قیمت مصوب ۱۲9۰۰ تومان خریداری 
می کنیم و تا اطالع ثانوی این خرید ادامه خواهد داشت 

تا زمانی که مرغ مازاد در بازار وجود داشته باشد خرید 
تضمینی ادامه دارد.عباسی معروفان افزود: تعطیلی 
رستوران ها، دانشگاه ها و تاالر ها باعث شد مصرف مرغ 

نسبت به مدت مشابه ۴۰ درصد کاهش یابد.
وی درباره برنامه اتخاذ شــده در تولید مرغ افزود: در 
دوره قبل ۱۴۰ میلیون قطعه جوجه ریزی داشتیم که 
مرغداران در دوره بعدی به ۱۲۵ میلیون و دوره جدید به 
۱۱۵ میلیون قطعه رساندند تا مازاد زیادی نداشته باشیم 
و تولید کنندگان متضرر نشــوند. مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی امور دام گفت: با پیگیری های صورت گرفته 
از ستاد ملی تنظیم بازار کشور اجازه صادرات مرغ بدون 
تعرفه را اخذ کردیم و از دیروز مصوب شد و صادرات تا 
ده روز آینده صورت می گیرد. وی با بیان اینکه صادرات 
به گونه ای خواهد شد که کمبودی در بازار ایجاد نشود 
افزود: گوشت مرغ و گوشــت قرمز به میزان کافی و با 
قیمت مناسب در بازار موجود است و در هر ساعتی از 
شبانه روز در فروشگاه ها مرغ و گوشت تازه و منجمد با 
قیمت مصوب وجود دارد و در دسترس همگان است و تا 

پایان سال افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
وی در رابطه با تامین نهاده های دامی گفت: برنامه ریزی 
خوبی صورت گرفته اخیرا با تصمیم دولت تمام نهاده های 
دامی که دپو شده بود وارد بازار شد و رییس جمهور اجازه 
ترخیص ۴ میلیون تن کاالی اساســی را که ۷۵ درصد 
آن نهاده دامی اســت، داد و وارد کشور شده و قیمت ها 
متناسب شده اســت. وی درباره ذخایر دامی افزود: در 
سال 9۸ بیش از سه میلیون تن ذخایر را به مرغداری ها و 
دامداری ها فروختیم و مشکلی برای تامین نهاده ها برای 

تولید مرغ در کشور در سال 99 نخواهیم داشت.

مصرف مرغ در کشور ۴۰ درصد کم شد

حمایت دولت از اصناف باید تا پایان فروردین عملیاتی شود

کمک ۱ میلیون تومانی دولت دردی از کارگران دوا  نمی کند



آخر4
کسب و کار

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هفتم،شماره 1885|شنبه  23  فروردین ماه 1399

WWW.KASBOKARNEWS.IR

INFO@biznews.ir

در این دوران سخت باید شاهد به اوج رســیدن اقبال مردم به خرید 
اینترنتی باشیم. آیا این اتفاق افتاده و شــاهد تجدیدنظر اساسی در 
نگاه مردم به این شــیوه نوین خرید بودیم؟ به نظر می رسد که پاسخ 
این ســوال درمجموع منفی اســت. چرا؟ فرهنگ خریــد اینترنتی 
یک شبه نهادینه نمی شــود.  پیش شرط ها و زیرســاختی می طلبد 
که از قرار معلوم هنوز محقق نشــده اســت. خریــد اینترنتی خرید 
آینده و عصر جدیدی اســت اما شــهروند ایرانی هنــوز آن طور که 
بایدوشــاید به آن عادت نکرده اســت. کرونا کمبودها و کاستی های 
مربوط به خرید اینترنتی را آشــکار کرد و بخش زیــادی از راهی که 
 دولت و حاکمیت باید در دوره پســاکرونا به ســوی آن حرکت کند

 را عیان کرد.

قدم اول، اعتمادآفرینی
رضا الفت نســب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
در این باره اظهار داشــت: به دنبال بروز کرونا و ســعی و تالشی که 
دولت در راســتای تشــویق مردم به ماندن در خانه بــه عمل آورد 
مردم به خریــد از خانه تشــویق شــدند. بالطبع الزمــه ماندن در 
خانه خریــد مایحتاج اولیه از خانه اســت. بدون شــک اگر صاحبان 
 کسب وکارهای اینترنتی در طول سال های گذشــته توانسته بودند

 اعتمادآفرینی الزم را انجام دهند قاعدتاً باید شــاهد به اوج رسیدن 
سفارشــات مشــتریان می بودیم. بااین حــال نباید انتظار داشــته 
باشــیم که یک شــبه اقبال مردم به خرید اینترنتــی افزایش یابد یا 
بازاریان و اصناف تمام یا بخشــی از فروش خود را اینترنتی کنند. به 
زنجیره ای از اقدامات نیاز اســت که مردم به تدریج به ســوی دنیای 
خرید اینترنتی حرکت کنند. الفت نســب در ادامه افزود: بدون شک 
دولت یکی از عوامل مهم این زنجیره اســت و می توانست و می تواند 

نقش مهمی داشــته باشــد. مردم اعتماد الزم را به کسب وکارهای 
 اینترنتــی ندارنــد. اتفاقاتی افتاده اســت که موجــب بی اعتمادی 

شده است. 

 فرهنگ سازی کافی نبود
وی در ادامه افــزود: اقدام خوبی بــود اما به نظر من حتــی این کار 
هم نتوانســت بــه فراخور اســمی کــه بــرای آن در نظــر گرفته 
شــده اســت اعتمادآفرینی کند. شــرایط بایــد به گونه ای باشــد 
که خیــال خریــدار اینترنتــی راحت باشــد و به خــود بگوید این 
ســایت نماد اعتماد الکترونیکــی دارد بنابراین اگر کاال به دســتم 
نرســید یا اتفاق ناخوشــایند دیگــری افتــاد می توانــم پیگیری 
 و شــکایت کنــم. بلــه شــکایت امکان پذیر اســت ولــی فرایند 
شــکایت هم در حــال حاضر فرایند درســتی نیســت و بــه نظر 
می رســد نواقص و ضعف هــای زیــادی دارد. به هرحــال می توان 
گفت کــه در ســال های اخیــر مهم ترین اقــدام دولــت در حوزه 
کســب وکارهای اینترنتی همیــن تعریف نماد اعتمــاد الکترونیک 
بوده اســت. نیاز بود که دولــت در عرصه فرهنگ ســازی هم حضور 
 فعال تــری داشــته باشــد. البتــه تالش هایی هــم به عمــل آورد 

ولی به نتیجه مطلوب نرسید.
موازی کاری و آیین نامه های بسیار, بالی جان کسب وکارهای اینترنتی

الفت نســب در تشــریح بیشــتر این موضوع گفت: امــروز مقامات 
دولتی ها از مزایای خریــد اینترنت و ضرورت آن ســخن می گویند 
ولی باید پرســید که آیا بســتر و زنجیره ای که گفته شد فراهم آمده 
اســت؟ به عنوان مثال در ایــن ایــام کرونایی صاحبان بســیاری از 
 واحدهــای اینترنتی به من پیــام می دهند کــه در خصوص تامین 

محصوالت خود به مشکل خورده ایم.

 دسترسی کســب وکارهای خصوصی به پایگاه های داده دولتی، با همکاری 
کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و ستاد توسعه فناوری های اقتصاد 
دیجیتال و هوشــمند ســازی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 

تسهیل می شود.
تســهیل دسترســی کســب وکارهای ایســکانیوز،  گــزارش   بــه 

 خصوصی به زیرســاخت ها و پایگاه های داده دولتی و ملی، از اصول توسعه 
محسوب می شود. از این رو کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و ستاد 
توســعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند ســازی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری قصد دارند در راستای ایجاد شرایطی برای تسریع 
در هماهنگی های میان بخش خصوصی و دولتی و جهش در توسعه و تولید، 
 امکان دسترســی کســب وکارهای بخش خصوصی را به سرویس های داده

 دولتی فراهم کنند.
بر این اســاس فراخوان »تســهیل دسترسی کســب وکارهای خصوصی به 
زیرســاخت ها و پایگاه های داده دولتی و ملی به صورت API« منتشرشده 
اســت تــا فهرســتی از خدمــات موردنیــاز کســب وکارهای خصوصی 
 از بخش دولتــی و عمومی، تهیه شــود و پس ازآن نســبت بــه هماهنگی

 برای در دسترس قرار گرفتن این فهرست به صورت API از طرف نهادهای 
مذکور، اقدامات الزم صورت گیرد.

به همین جهــت تمامی اســتارتاپ ها، فعاالن اقتصادی و کســب وکارهای 
خصوصــی می تواننــد تــا 30 فروردین مــاه جــاری و پس از شناســایی 
خدمــات موردنیاز مجموعــه خود، درخواستشــان را با ذکــر نوع خدمت 
 و نــام ســازمان مربوطــه بــه آدرس ایمیــل itgroup@isti.ir ارســال

 کنند.
درخواســت های ثبــت شــده، در جلســات کارگــروه تعامل پذیــری 
دولــت الکترونیکی با حضــور اعضای کارگــروه، دســتگاه های دولتی که 
 از آن ها ســرویس )API( درخواســت شــده و نیــز نماینــدگان معاونت

 علمی و فناوری ریاست جمهوری، موردبررســی قرار گرفته و اقدامات الزم 
برای اختصاص این دسترسی، انجام می شود.

استارتاپ ها در ایران راه سختی را پیش رو دارند 
با وجودی که شتابدهنده ها و ســرمایه گذاری های خطر پذیر جزو حمایت 
کننده های کسب و کارها نوپا به شمار می روند اما در این میان سرمایه گذاران 
نیک اندیش هم در این مســیر جز حامیان استارتاپ ها محسوب می شوند. 
سرمایه گذاران نیک اندیش که هدفشان کمک و حمایت از استارتاپ ها است 
در عین حال با شناسایی ســرمایه گذاران و با پیوند دادن  سرمایه گذاران و 
کارآفرینان، حمایت خود  را تسریع می بخشند. دولت می بایست در مقیاس 
بسیار کالن از این اکوسیستم نوپا حمایت کند، به عبارتی تمهیدات الزم جهت 
دسترسی اینترنت در تمامی شرایط و بحران ها برای همگان را فراهم سازد 
و مکانیزم هایی برای کنترل رانت و رانتخواری در این اکوسیســتم را داشته 
باشد تا در صورتیکه کسی بر خالف قوانین عمل کرد دیگری هم به گناه نکرده 
؛نسوزد.  در مقایسه با سایر کشورها، شفافیت و جلوگیری از رانت و رانتخواری 
چاره خیلی از دردهای کشور اســت و در این اکو سیستم نوپا هم غیر از این 
نیست. دولت می تواند مسیر صحیح سرمایه گذاری را در حوزه فناوری های 
نو مثل، بالکچین و سالمت دیجیتال ریل گذاری کند و موجبات جلوگیری 

از فیلترینگ سلیقه ای را فراهم کند.
اما اگر ســازمانها در داخل خودشــان و در حیطه تخصصی خــود بتوانند 
با فکری بــاز و اعتقاد بــه کار بلند مــدت و صبر و شــکیبایی و بکارگیری 
نیروهــای دلســوز متخصــص ســرمایه گــذاری انجــام دهنــد، نتیجه 
خواهنــد گرفــت. از جمله مشــکالت، ســرمایه هــای بی حســاب و بی 
صاحب موجــود در اکوسیســتم که باعث توقعــات غیرمنطقــی تیم ها و 
 عادت بــه ولخرجی در اکوسیســتم می شــود و کیفیت پاییــن خروجی

 شتاب دهنده ها است.

تمدید فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار در پروژه های شهرداری اصفهان
بهره برداری از كانال های ارتباطی فیبر نوری سازمان فاوا شهرداری اصفهان و توسعه تجاری آن 

شماره فراخوان )98218(
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به نمایندگی از ســازمان فاوا شهرداری اصفهان به استناد مصوبه هشتاد و نهمین جلسه شورای 
عالی سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان و در جهت توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات شهر اصفهان و تحقق شهر 
و شهرداری الکترونیکی، در نظر دارد جهت شناسایی و استفاده از توان بخش خصوصی نسبت به مشارکت درپروژه " بهره برداری از کانال های 
ارتباطی فیبر نوری سازمان فاوا شهرداری اصفهان و توسعه تجاری آن " اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه  شرکت های دارای مجوز از سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی کشور یا FCP  و عالقه مند به ســرمایه گذاری در این بخش، دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی به جز ایام 
تعطیل، با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ دومیلیون ریال )غیرقابل استرداد( به حساب شماره 10027600013 بنام شهرداری اصفهان 
نزد بانک شهر شعبه جهان نما، با مراجعه به دبیرخانه سازمان به آدرس:  بوستان سعدی –روبروی صداوسیما-طبقه فوقانی بانک ملت نسبت به 

دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند. 
توجه: 

* آخرین مهلت عودت  اسناد تکمیل شده فراخوان به دبیرخانه این سازمان تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 99/01/31 خواهد بود.
* متقاضیانی در بخش ارزیابی مورد تائید قرار خواهند گرفت که قادر به تهیه و ارائه مدارک معتبر مبنی بر توان تامین سرمایه، تکمیل ،تجهیز و 

مدیریت اجرای پروژه در این سطح را دارا باشند و سابقه کاری مرتبط  داشته باشند.
* ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد ننموده و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان در رد یا انتخاب 

کلیه متقاضیان جهت ادامه فرایند فراخوان و انتخاب سرمایه گذار مختار است.
* به درخواست هایی که از طرق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موفقیت طرح 
جشنواره فروش اینترنتی که از 23 اسفند 9۸ و به مدت 
یک هفته در سطح کشور برگزار شد، با صدور دستوری 
ویژه به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خواستار توسعه 
ظرفیت های فروش اینترنتی انواع کسب و کارها شد. 
رضا رحمانی افزود: یکی از تمهیدات ویژه وزارت صمت 
برای کاهش تردد مردم در ســطح شهرها و به ویژه در 
مراکز تجاری، برگزاری جشنواره فروش اینترنتی بوده 
است که در دوره نخست اجرای این جشنواره و با توجه 
به استقبال مردم، شاهد افزایش 100 تا 200 درصدی 
فروش اینترنتی انواع کســب و کار های اینترنتی در 
ســطح کشــور بودیم. وی اضافه کرد: تاکنون در این 
جشنواره 319 کسب و کار اینترنتی مشارکت کردند 
و بیش از 1200 متقاضی کسب و کار اینترنتی، برای 
همکاری اعالم آمادگی کرده اند. رحمانی ادامه داد: در 
این جشنواره، فروشگاه های اینترنتی، واسطه اصناف و 
مردم هستند و در طرح مذکور واحدهای صنفی آفالین 
همچون واحدهای عرضه کننده کیف، کفش، پوشاک، 
لوازم خانگی، لوازم تزیینی، آجیل و خشکبار و...، تحت 
پوشــش قرار داده شده اســت. وزیر صنعت، معدن و 
تجارت تصریح کرد: عملیات اجرایی جشنواره فروش 

اینترنتی توسط اتاق اصناف و با اولویت هماهنگی بین 
واحدهای آفالین و آنالین انجام می شود و مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی هم ماموریت دارد تا زیرساخت ها را 
تقویت کند و ظرفیت های فروش اینترنتی کسب و کار 
را توسعه دهد. رحمانی تاکید کرد: ما در این جشنواره 
به دنبال ایجاد تســهیالت و سهمیه های جدید برای 
فروشگاه های اینترنتی حاضر در جشنواره و همچنین 
به دنبال تحریک ایجاد تقاضا و عرضه اینترنتی برای 
رونق گرفتن خرید و فروش اینترنتی هســتیم و این 
یکی از اقدامات موثر در مقابله با شیوع کرونا در سطح 

کشور است.

افزایش ۲۰۰ درصدی فروش در نوروز  
در حالی است که رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک 
با اشاره به شرایط اقتصادی به وجود آمده در کشور تحت 
تاثیر شیوع ویروس کرونا اعالم کرد که با برنامه ریزی 
صورت گرفتــه حدود 300 صنف فعالیــت خود را در 
جشــنواره فروش آنالین آغاز کردند و این روند ادامه 
خواهد داشت. علی رهبری پیش از این اعالم کرده بود: 
با توجه به شیوع کرونا در اسفندماه تالش کردیم با یک 
برنامه ریزی جدید شرایط را برای توسعه فروش اینترنتی 

فراهم کنیم و در چارچوب آن، فروشگاه های اینترنتی 
و واحدهای صنفی در نظر گرفته شــدند تا کار اجرایی 
شــود. به گفته وی، در روزهای گذشته با برنامه ریزی 
برای ارائه ی برخی تسهیالت به مردم و در نظر گرفتن 
برخی جوایز تالش شد اقبال به فروش اینترنتی افزایش 
پیدا کند که خوشبختانه در این مدت فروش کسب و 
کارها از این طریق بین 100 تا 200 درصد رشد یافت. 
همچنین در بازه زمانی 23 اسفندماه تا آغاز سال جاری 
نیز سایت این جشنواره بیش از 200 هزار بازدید داشت. 
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با تاکید بر لزوم 
همراهی اصناف و سایت های فروش اینترنتی در توسعه 
این برنامه، تاکید کرد: حدود 1200 فروشگاه اینترنتی 
متقاضی ورود به این جشــنواره بودند کــه با توجه به 
ارزیابی های صورت گرفته از عملکرد آنها در حال حاضر 
حدود 300 سایت در این بخش فعال شده اند. همچنین 
حدود ۵000 صنف نیز برای ورود به این جشنواره مطرح 
شدند که حدود 300 صنف کار خود را آغاز کرده و بیش 
از ۵000 صنف نیز در مرحله ی ثبت نام یا آموزش قرار 
دارند.رهبری با اشاره به آغاز دور دوم این جشنواره تاکید 
کرد: به منظور توسعه این فرآیند ما تالش کرده ایم برخی 
تسهیالت را برای فروشگاه های اینترنتی در نظر بگیریم. 

وزیر صمت: ظریت های فروش اینترنتی تقویت شود
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دویســت و نود و یکمین جلســه 
چهارشــنبه  کار  شــورایعالی 
شــب بــرای تعیین دســتمزد 
کارگــران در حالی برگزار شــد 
که عــدم اجماع بین گــروه های 
کارگری و کارفرمایــی، موجب شــد کار به رای گیری برســد و 
پرونده مــزد 99 کارگران با بیش از 6 ســاعت چانــه زنی، بدون 
جلب نظر کارگران  با 21 درصد افزایش حداقل دســتمزد خاتمه 
یافت.  این اولین بار در دهه های گذشــته اســت که جلسه مزدی 
شــورایعالی کار با رای گیری به نتیجه می رســد. ایــن در حالی 

اســت که نمایندگان کارگری حاضر در جلســه صورتجلســه را 
امضــا نکردنــد و دولــت و کارفرمایان دســتمزد کارگــران را 
 با افزایش 21 درصــدی تعیین کردنــد. این در حالی اســت که 
چندی پیش بانک مرکزی رکوردشکنی تورم در سال 9۸ را اعالم 
کرده بود. همچنین طبق آخرین بررسی های جامعه کارگری، هزینه 
سبد معیشت کارگران قبل از شیوع کرونا حدود 4 میلیون و 940 

هزار تومان بود. 
بعد از شــیوع کرونا به اعتقاد نماینــدگان کارگران این 
رقم بــه ۵ میلیــون و ۵00 هزار تومان رســیده اســت. 
بنابراین یک کارگر با چــه معادله ای مــی تواند زندگی 
خــود را بچرخانــد؟ البته ایــن در حالی اســت که هم 
اکنون نیز شــاهد تعطیلی و تعدیل نیرو در بســیاری از 
بنگاه ها هســتیم و اگر میزان درآمدها بســیار بیشتر از 

 این افزایــش یابد، در آینــده ای نه چنــدان دور، بر این 
تعدیل ها افزوده خواهد شد. 

عضو هیئت مدیره کانون عالی شــوراهای 
اسالمی کار کشور: به دیوان عدالت اداری شکایت 

می کنیم
احســان ســهرابی، عضو هیئــت مدیره کانــون عالی 
شــوراهای اســالمی کار کشــور در اعتراض به میزان 
افزایــش دســتمزد گفــت: در مصوبه دســتمزد 99 
به نظر ما از قانون نیز عبور و عدول شــد و خواســته ما 
این اســت که رئیس قــوه قضائیه به این مســئله ورود 
 کند و مــا قطعا طرح شــکایت به دیــوان عدالت اداری 

خواهیم داشت.

وزیر كار: افزایش 21 درصدی دستمزد  55.6 درصد هزینه های خانوار كارگری را پوشش می دهد

دو راهی حقوق اندک و بیکاری
نمایندگان كارگران در اعتراض به افزایش 21 درصد دستمزد كارگران صورتجلسه را امضا نكردند

نارضایتی نمایندگان كارگری از دستمزد 99
میناسادات حسینی

News kasbokar@gmail.com

کاهش رفاه اقتصادی
کامران ندری، اقتصاددان 

باید به این مساله توجه داشته باشیم که اگر حداقل دستمزد به میزان زیادی افزایش یابد، این امکان وجود دارد که تمایل بنگاه ها به استفاده از نیروی کار کاهش پیدا کند و آنها نیروهای خود را تعدیل کنند یا استخدام جدید نداشته باشند. از طرف دیگر، این عادالنه نیست که حداقل دستمزد به میزانی 
پایین باشد که کفاف زندگی کارگران را ندهد. یک بده بستانی باید اتفاق بیفتد؛ یا ما باید بپذیریم که میزان و نرخ بیکاری افزایش پیدا کند یا بپذیریم حداقل دستمزد به گونه ای باشد که کفاف زندگی کارگران را بدهد. این انتخابی است که باید تصمیم گیرندگان در این حوزه بگیرند. معموال داشتن کار 
و حفظ اشتغال در این گونه موارد اولویت و ارجحیت پیدا می کند. با توجه به اینکه در اقتصاد ما سازمان تامین اجتماعی توانایی اینکه بخواهد خیل کثیر بیکاران را تحت پوشش قرار بدهد را ندارد؛ بنابراین ما باید قبول کنیم که اقتصادمان اقتصاد ضعیفی است. نهادهایمان به خصوص سازمان تامین 
اجتماعی به دالیل متعدد از توانایی الزم برای ایفای تعهدات خود؛ چه در حوزه پوشش خدمات درمانی )تامین هزینه های خدمات درمانی( و چه در حوزه بازنشستگی و چه در حوزه بیمه بیکاری برخوردار نیست و مطالباتش از دولت بسیار زیاد است. دولت هم در شرایط فعلی توانایی اینکه بخواهد به 
سازمان تامین اجتماعی کمک کند یا تعهدات خود را نسبت به سازمان تامین اجتماعی انجام بدهد را ندارد و با در نظر گرفتن مجموع این شرایط می شود گفت که این تصمیمی که در مورد حداقل دستمزد گرفته شده حداکثر توان اقتصاد را در شرایط فعلی نشان می دهد. گرچه این میزان ناعادالنه است؛ 
ولی هزینه ای است که پرداخت می کنیم برای اهدافی که سیاستمداران احساس می کنند مهم تر است و برای اقتصاد ما ضرورت دارد. از دولتی که بخش عمده ای از درآمدهایش که درآمدهای نفتی است را از دست داده و بحران های پیاپی چنان به اقتصاد لطمه زده که خیلی نمی تواند امیدی به اخذ و 
وصول مالیات داشته باشد و تورم باال امکان اینکه بتواند اوراق قرضه بفروشد با نرخ مناسب را از او سلب کرده  شما نمی توانید انتظار بیشتری داشته باشید. اگر دولت به حکم قانون حداقل دستمزد را بسیار باال ببرد، برای خود او مشکل ساز و هزینه ساز است چون این حداقل دستمزد پایه دستمزدهاست 
و وقتی حداقل دستمزد افزایش پیدا می کند حق بیکاری که سازمان تامین اجتماعی به بیکاران پرداخت می کند باید متناسب با آن افزایش یابد. این از توان سازمان تامین اجتماعی خارج است. یا حقوق بازنشستگان متناسب با این پایه حقوق و دستمزد باید اصالح شود و باز این از توان سازمان تامین 
اجتماعی خارج است. به هر حال در شرایط فعلی با توجه به وضعیت اقتصاد به نظر می رسد امکان اینکه بخواهیم حداقل دستمزد را از این میزان باالتر ببریم، وجود ندارد؛ اما این به این معنا نیست که کارگران نمی توانند دستمزد باالتری از کارفرما مطالبه کنند. البته برای آنها انتخاب بین این است که 

بروند سرکار یا نروند؛ یعنی اگر دستمزد باالتری مطالبه کنند ممکن است کار خود را از دست بدهند و به هر حال بنگاه های اقتصادی ما اگر آن کارگر برای آنها ارزش داشته باشد و به اصطالح بیارزد، شاید بپذیرند که دستمزد باالتر را به نیروی کار پرداخت کنند. 
وقتی قدرت خرید دستمزدبگیران متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکند برای اقتصاد مشکالتی نیز ایجاد می کند. در سال 98 مصرف بخش خصوصی کاهش پیدا کرده بود چون درآمدهای صاحبان کسب و کار و کارگران به شکل واقعی کاهش پیدا کرده بود و آنها توان خرید و تقاضا کردن کاالها و 
خدمات را نداشتند. این پایین آمدن سطح تقاضا و مصرف کل در اقتصاد هم می تواند به اقتصاد کشور لطمه بزند؛ ولی واقعیت این است که با توجه به شرایط اقتصاد، چاره دیگری نیست و این تصمیمی است که مسئوالن کشور در سطوح باال گرفتند و در شرایط فعلی با توجه به امکانات کشور به نظر می 
رسد تصمیم دیگری نمی شد گرفت. گرچه اعتراض کارگران و نمایندگان کارگران از منظر عدالت به حق است؛ ولی باید توان پرداخت این حقوق و دستمزد هم در اقتصاد ما وجود داشته باشد. با توجه به تصمیمات سیاسی که در کشور گرفته شده اقتصاد در وضعیتی قرار گرفته که این توان وجود ندارد 
و هر نوع فشاری بخواهید به بنگاه ها وارد کنید، ممکن است باعث افزایش نرخ بیکاری و از دست دادن کار عده قابل مالحظه ای شود. به هر حال این پیامد تصمیمات سیاسی است که در کشور گرفته شده و باید ببینیم اقتصاد تا کی می تواند به این شکل ادامه حیات بدهد. روز به روز به حسب ظاهر 
مشکالت اقتصادی ما افزایش می یابد. گرچه به نظر می رسد در شرایط فعلی این رقمی که تعیین شده اجتناب ناپذیر است و بیشتر از این نمی شود افزایش داد، اما این را هم باید بپذیریم که غیر از اینکه دستمزدها ناعادالنه است، مساله دیگر این است که پایین آمدن توان خرید کردن بخش عظیمی از 
مردم که کارگران هستند، باعث می شود تقاضای کل در اقتصاد کاهش پیدا کند و بنگاه هایی که در حال تولید هستند به احتمال زیاد باید تولید خود را به خارج از کشور صادر کنند. بنابراین رفاه در کشور کاهش پیدا می کند و گرچه بنگاه ها تولید می کنند؛ اما این تولید نصیب کشورهایی می شود که 

ما کاالهایمان را به آنها فروخته ایم. به هر حال سطح رفاه اقتصادی در کشور در حال پایین آمدن است و با توجه به شرایط فعلی به نظر می رسد این کار اجتناب ناپذیر و پیامد تصمیمات سیاسی است که در کشور گرفته شده است. 

افزایش ۶۵ درصدی تماشای آنالین فیلم در قرنطینه
ورود ویروس کرونا به کشور و خانه نشین شدن مردم، باعث شد تا رفتارهای آن در مسائل مختلف تغییر کند. آن ها برای حفظ روحیه و انرژی خود به سراغ فیلم و سریال و انیمیشن ها رفتند. به گزارشی که فیلیمو از تغییر 

رفتارهای کاربران خود تهیه کرده است، در بازه زمانی ۷ اسفند ۹۸ تا ۱۵ فروردین ۹۹، میانگین دقیقه تماشای روزانه در فیلیمو نسبت به بازه زمانی مشابه ماه گذشته رشدی در حدود ۶۵ درصد داشته است. این رشد نشان 
می  دهد که نه تنها امروز استفاده از پلتفرم  های آنالین بیشتر از هر زمان دیگری در زندگی  مان گسترش پیدا کرده، بلکه تکنولوژی فرصت پیدا کرده تا ارزشمندترین وجه خود یعنی حفظ سالمت جهانیان را به نمایش بگذارد.

سرمقاله

استارتاپ ها نیازهای خود از داده های دولتی را اعالم کنندکسب وکارهایی که کرونا هم سکه اش نکرد


