
بیانیه  ی نمایندگان مجلس در راســتای تجدید 
نظر در حداقل دســتمزد کارگران: شورای عالی 
کار با تجدید نظر در تصمیم اتخاذ شده و با در نظر 
گرفتن تورم ۴۱ درصدی اعالم شده توسط بانک 
مرکزی و با در نظر گرفتن این که به هیچ کارگری 
نباید کمتر از ۲۸ میلیون ریال حقوق داد موجبات 

رضایت کارگران زحمت کش را فراهم کنید
متن کامل ایــن بیانیه که محمــد علی وکیلی 
عضو هیات رییســه مجلس قرائت کرد، به شرح 

زیر است: »مشــکالت کارگران و بازنشستگان 
تامین اجتماعی و مســتمری بگیران در عرصه 
 معیشــتی نیازمند توجه بوده و نــگاه ویژه ای 

می طلبد.
انتظــار این عزیــزان وضع حداقل دســتمزد و 
مستمری متناسب با حداقل دستمزد وضع شده 
در تبصره ۱۲ بودجه سال ۹۹ یعنی ۲۸ میلیون 

ریال است.
ما نمایندگان مجلس شــورای اســالمی جهت 

تاکیدات مقام معظم رهبری در توجه به معیشت 
همه اقشــار خصوصا کارگران و تاکیدات دولت 
و حســب ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسالمی 
خواستاریم که شــورای عالی کار با تجدید نظر 
در تصمیم اتخاذ شده و با در نظر گرفتن تورم ۴۱ 
درصدی اعالم شده توســط بانک مرکزی و با در 
نظر گرفتن این که به هیــچ کارگری نباید کمتر 
از ۲۸ میلیون ریال حقــوق داد موجبات رضایت 

کارگران زحمت کش را فراهم کنید.«

روز گذشــته صندوق بین المللی پول اعالم کرد که 
اقتصاد جهان در وضعیتی بدتر از رکود بزرگ ســال 
۱۹۳۰ قرار دارد. در نتیجه امروز)چهارشــنبه( تمام 

شاخص های بورسی جهان قرمز شدند. 
بر اساس گزارش رویترز، اقدامات چین برای حمایت 
از اقتصاد نیز نتوانســت امروز سیگنال مثبتی برای 
بازارهای ســهام داشته باشــد. چین، یک نرخ بهره 
کلیدی میان مدت را کاهش داد و راه را برای کاهش 
نرخ بهره یکی از وام های اصلی خود باز کرد. همچنین 

نرخ سپرده ذخیره اجباری بانک ها را نیز کاهش داد. 
اما بر خالف تمام این اقدامات که نزدیک به ۴۳ میلیارد 
دالر به بازار مالی دومین اقتصاد بزرگ جهان تزریق 
می کند، فضای پایداری برای رشد بورس های جهانی 
ایجاد نشد.  شاخص گسترده MSCI’s همه کشورها 
که وضعیت بورسی ۴۹ کشور جهان را نشان می دهد، 

۰.۳۷ درصد افت کرد. 
بازارهای ســهام اروپایی نیز کاهش ارزش داشتند. 
شاخص پان اروپایی استاکس ۶۰۰، ۰.۸ درصد از ارزش 

خود را از دست داد. شاخص های بورسی فرانسه نیز بعد 
از اعالم گزارش ۱۵ هزار مرگ ناشی از ویروس کرونا، 
۰.۹ درصد فروریختند.  ارزش صندوق مدیریت دارایی 
جوپیتر در لندن نیز ۵.۶ درصد فروریخت. چرا که این 
صندوق سرمایه گذاری، گزارش داد که دارایی های 
تحت مدیریت آن در چهارماهه اول امســال، ۱۸.۳ 
درصد کبه دلیل ترس همه گیری کرونا در بازارهای 
مالی کاهش یافته است.  در آمریکا نیز شاخص آتی 

S&P۵۰۰، نیم درصد کاهش یافت.

در حالی که دولت های سراسر جهان درگیر مبارزه 
با پاندمی ویروس کرونا هستند، صندوق بین المللی 
پول هشدار داد که اقتصاد جهان بدترین رکود خود 

از ۱۹۳۰ تاکنون را تجربه خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان بی سی، در 
حالی که دولت های سراسر جهان درگیر مبارزه با 
پاندمی ویروس کرونا هستند، صندوق بین المللی 
پول هشدار داد که اقتصاد جهان بدترین رکود خود 

از ۱۹۳۰ را تجربه خواهد کرد.
این سازمان که پایگاه آن در واشنگتن قرار دارد اعالم 
کرد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ بیش از ۳ درصد 
آب خواهد رفت. این دقیقاً برعکس پیش بینی قبلی 

این سازمان در ماه ژانویه است. در آن ماه پیش بینی 
شده بود که اقتصاد جهانی در سال جاری ۳.۳ درصد 

رشد کند.
گیتا گوپیناس، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی 
پول، گفت: احتمال اینکه اقتصاد جهانی امســال 
بدترین رکود خود از ۱۹۳۰ تا کنون را تجربه کند 
بسیار باالست. این بحران از بحران مالی بزرگ ۱۰ 

سال پیش )۲۰۰۸-۲۰۰۹( بسیار بدتر است.
در ماه ژانویه پیش بینی شده بود که رشد اقتصادی 
جهان در سال ۲۰۲۱ برابر با ۳.۴ درصد خواهد شد. 
حاال در پیش بینی جدید این رقــم به ۵.۸ درصد 
افزایش یافته است. البته باید در نظر داشت به دلیل 

اینکه مبنای رشد اقتصادی، وضعیت اقتصاد جهان 
در سال قبل است، حاال این رشد مبنای کوچک تری 
خواهد داشت. گوپیناس در گفتگو با سی ان بی سی 
گفت: این بحرانی است که در آن شوک اقتصادی با 
سیاست گذاری های اقتصادی کنترل نمی شود و 
مشخص نیست که این پاندمی چه موقع به پایان 

می رسد.
آی ام اف نام این بحران اقتصادی را قرنطینه بزرگ 
)گریت الک دان( گذاشته است. این در حالی است 
که بحران اقتصــادی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بحران مالی 
جهانی نام گرفت و بحران اقتصــادی دهه ۱۹۳۰ 

»ناامیدی بزرگ« نام داشت.

وزیر اقتصاد فرانسه اعالم کرد: ۷۶ کشور جهان 
از جمله ۴۰ کشــور آفریقایی مشمول به تعویق 
انداختن بازپرداخت وام به مؤسسات و بانک های 

بین المللی هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری 
فارس به نقل از راشاتودی، مؤسسات و بانک های 
بین المللی ارائه دهنده وام به کشــورهای دیگر، 
قصد دارند برای ســال جــاری، بازپرداخت وام 
ارائه شده به کشــورهای فقیر جهان را به تعویق 

بیندازند.
در حال حاضر، به دلیل شــیوع ویروس کرونا و 
خانه نشــینی میلیاردها نفر در سراسر جهان و 

متعاقبا تعطیلی بسیاری از بنگاه ها و فعالیت های 
اقتصادی، جهان درگیر بدترین رکود اقتصادی از 

دهه ۱۹۳۰ تاکنون شده است.
برونو لمایر، وزیر اقتصاد فرانســه، می گوید: ۷۶ 
کشور فقیر جهان از جمله ۴۰ کشور آفریقایی، 

مشمول تعویق بازپرداخت وام ها، خواهند شد.
مجمــوع وام هایی که قــرار اســت بازپرداخت 
آنها برای ســال ۲۰۲۰، به تعویق بیفتد، حدود 
۲۰ میلیارد دالر اســت و از طرف دیگر، تعویق 
بازپرداخت ۱۲ میلیارد دالر دیگر نیز، در دست 

بررسی است.
لمایر، گفت: ما با وام دهندگان بخش خصوصی 

و تامین کننــدگان منابع مالــی دو جانبه برای 
 تعویــق یــک میلیــارد دالر، بازپرداخــت وام 

توافق کرده ایم.
روز گذشــته، وزرای اقتصاد و رؤسای بانک های 
مرکزی گروه G۷ به صورت ویدئو کنفرانس، با 
یکدیگر گفت وگو کــرده و از طرح تعویق موقت 
بازپرداخت وام برای کشــورهای فقیر حمایت 

کردند.
آنها طی بیانیه ای مشــترک خــود اعالم کردند 
که آماده هســتند برای مدت زمانی مشــخص، 
بازپرداخت وام هــا برای کشــورهای فقیر را به 

تعویق بیندازند.

بر اساس برآورد ســازمان بین المللی کار بحران کووید-۱۹ از 
طریق اختالل اقتصادی گسترده، ۳.۳ میلیارد نیروی کار جهانی 
را تحت تأثیر قرار می دهد. کاهش های شدید و پیش بینی  نشده 
در فعالیت اقتصادی، کاهش شــدید در میزان اشتغال هم از 

لحاظ تعداد شغل و هم کل ساعات کار را در پی دارد.
مرکز پژوهش های اتاق ایران اقدام به ترجمه تازه ترین گزارش 
ســازمان بین المللی کار درباره بحران ویــروس کرونا و تاثیر 
آن در حوزه اشتغال گذاشته اســت. طبق این گزارش، بحران 
کووید-۱۹ از طریق اختالل اقتصادی گســترده، ۳.۳ میلیارد 
نیروی کار جهانــی را تحت تأثیر قــرار می دهد. کاهش های 
شدید و پیش بینی  نشــده در فعالیت اقتصادی، کاهش شدید 

در میزان اشتغال هم از لحاظ تعداد شــغل و هم کل ساعات 
کار را در پی دارد.این ســازمان معتقد اســت که واکنش های 
سیاستی باید چهار رکن را در نظر داشته باشند: تحریک اقتصاد 
و اشتغال، پشــتیبانی از بنگاه ها، مشــاغل و درآمد، حمایت 
 از کارکنان در محیط کار و  اتکا به گفتگــوی اجتماعی برای 

حل مسائل.
در این گزارش تاکید شده که اثرات اشتغال کووید-۱۹ عمیق، 
فراگیر و بی سابقه است. تعدیل اشــتغال نوعاً با کمی تأخیر، 
رکود اقتصادی را در پی دارد .در بحران فعلی، اشتغال در نتیجۀ 
قرنطینه ها و تعطیلی ها و سایر اقدامات، مستقیماً تحت تأثیر 
قرار گرفته و میزان این تأثیر نیز بیشتر از آن است که در شروع 

همه گیری پیش بینی شــده بود. به همین دلیل، ویرایش دوم 
دیده بان ســازمان بین المللی کار، برآوردهای جدید جهانی، 
منطقه ای و بخشــی را ارائه می کند که هدف از آنها، بررســی 
اثرات بحران در زمان فعلی اســت )به خصوص از لحاظ اثراِت 
اقدامات بازدارنده و کنترلی(. با این وجود، نااطمینانی دربارۀ 
سیر تکامل بحران متضمن آن است که این برآوردها بهترین 
شاخص های ممکن از اثر فعلی بر بازار کار بر اساس داده های 

در دسترس هستند.
برآوردهای جهانی از مدل مورد بررســی سازمان بین المللی 
کار نشــان می دهد که این بحران باعث یک کاهش بی سابقه 
در فعالیت اقتصادی و زمان کاری می شود. تا ۱ آوریل ۲۰۲۰، 

برآوردها حاکی از آن است که ســاعات کاری در فصل جاری 
)فصل دوم( تا ۶.۷ درصد کاهش پیــدا خواهد کرد که معادل 
۱۹۵ میلیون کارگر تمام وقت اســت. این نتیجه داللت بر آن 
دارد که بسیاری از این کارکنان با کاهش درآمد و فقر شدیدتر 
مواجه خواهند بود، حتی اگر فعالیت های جایگزین هم پیدا شود 
)به عنوان مثال، بازگشــت به کشاورزی در مناطق روستایی(. 
بیشترین کاهش در کشورهای با درآمد متوسط به باال انتظار 

می رود، اما این اثر در کل گروه های درآمدی مشابه است.
افزایش نهایی در بیکاری جهانی در سال ۲۰۲۰ اساساً به این 
بستگی خواهد داشت که اقتصاد در نیمۀ دوم سال چقدر سریع 
می تواند خود را بازیابی کند و اینکه میزان اثربخشی اقدامات در 

تقویت تقاضای نیروی کار چقدر خواهد بود. با این شرایط، این 
ریسک باال وجود دارد که افزایش در بیکاری جهانی در انتهای 
سال ۲۰۲۰ به طور چشمگیری باالتر از پیش بینی های اولیه 

)۲۵ میلیون( در دیده بان اول سازمان بین المللی کار باشد.
در این گزارش همچنین مهم  ترین بخش هایی که در معرض 
ریســک ابتال به ویروس کرونا قرار دارند نیــز مورد توجه قرار 
گرفته و عــالوه بر ایــن مهم ترین واکنش هایی که از ســوی 
سیاست گذاران باید اجرا شود، بررسی شده است. بر این اساس، 
واکنش های سیاســتی باید بر دو هدف فوری متمرکز باشند: 
اقدامات حمایت بهداشتی و پشتیبانی اقتصادی از هر دو طرف 

عرضه و تقاضا.

ارزش لیر ترکیه به کمترین ســطح خود از اوت ۲۰۱۸ 
رسید. روند تضعیف لیر که از هفته های گذشته آغاز شد 
امروز نیز ادامه یافت تا جایی که نرخ برابری لیر در مقابل 

دالر به کمترین سطح خود در طول ۱۸ ماه اخیر رسید.
به گفته فعاالن بازار، اصلی ترین دلیل ریزش لیر در حال 
حاضر نگرانی از پیامدهای اقتصادی کرونا روی اقتصاد 
ترکیه اســت، به ویژه حاال که صنعت گردشگری این 
کشور به دلیل لغو پروازها و کنسلی رزرو هتل ها با چالشی 

جدی مواجه شده است.  به دنبال افزایش شمار قربانیان 
کووید-۱۹ به ۱۲۹۶ نفر، محدودیت های تردد در برخی 
شهرهای ترکیه وضع شــده و در پایتخت حرکت کلیه 
قطارها متوقف شده است. وضعیت در استانبول که قطب 

اصلی مالی ترکیه به شمار می رود از همه وخیم تر است.
بسیاری از پروازهای داخلی و خارجی نیز در این کشور 
لغو شده است. شمار مبتالیان به کووید-۱۹ در ترکیه از 
۶۱ هزار نفر عبور کرده است.   ترکیه به منظور جلوگیری 

از شیوع بیشــتر کرونا به مدت ۴۸ ساعت در این کشور 
قرنطینه سراسری اعالم کرد که هرج و مرج پیش آمده 
قبل از قرنطینه باعث شد تا وزیر کشور استعفا دهد هر 
چند این استعفا با مخالفت رجب طیب اردوغان، رییس 
جمهور این کشور مواجه شود.  در آخرین دور از معامالت 
ارزی استانبول، هر دالر با ۰.۴ درصد صعود به ۶.۷۹۴ لیر 
رسید تا به این ترتیب کاهش ارزش لیر در برابر دالر طی 

سه ماه نخست امسال از ۹ درصد فراتر رود.

با انتشار گزارش هایی از فزونی عرضه ادامه دار و سقوط 
تقاضا، قیمت نفت در معامالت امروز ۴ درصد افت کرد و 

به ۲۸.۴۰ دالر در هر بشکه رسید.
 با انتشار گزارش هایی از فزونی عرضه ادامه دار و سقوط 
تقاضا به علت انتشار ویروس کرونا و نبود خرید هماهنگ 
نفت برای ذخایر راهبردی، قیمت نفت در معامالت امروز 

۴ درصد افت کرد و به ۲۸ دالر در هر بشکه رسید.
آژانس بین المللی انرژی امــروز یک کاهش روزانه ۲۹ 

میلیون بشکه ای در تقاضا برای نفت در ماه آوریل پیش 
بینی کرد که در ۲۵ سال گذشته سابقه نداشته است و 
اعالم کرد هیچ کاهش تولیدی نمی تواند در کوتاه مدت 

کامال این افت تقاضا را جبران کند.
هر بشــکه نفت برنت با ۱.۲۰ دالر کاهش ۲۸.۴۰ دالر 
فروخته شد و افزایش های ساعات اولیه خود را از دست 
داد. نفت خام آمریکا نیز شاهد کاهش ۶۹ سنتی بود و 
به بشکه ای ۱۹.۴۲ دالر رسید. IEA اعالم کرد: »هیچ 

توافق عملی که بتواند تولیــد را کاهش دهد تا چنین 
کاهش تقاضایی را در کوتاه مــدت جبران کند، وجود 
ندارد... با این حال، دستاورد روز یک شنبه یک شروع 
قوی است.« قیمت نفت امسال ســقوط کرد و در ۳۰ 
مارس به پایین ترین رقم ۱۸ سال گذشته برابر با ۲۱.۶۵ 
دالر در هر بشکه رسید. کاهش قیمت و تقاضا سبب شد 
تا تولیدکنندگان نفت با یک کاهش تولید بی ســابقه 

موافقت کنند.

بورس های جهان با هشدار بزرگ ترین  رکود قرن، قرمز شدندهیچ کارگری نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق بگیرد

توافق مؤسسات و بانک های بین المللی برای تعویق زمان بازپرداخت وام کشورهای فقیرجهان با بدترین بحران اقتصادی ۹۰ سال اخیر روبه رو شده است

کووید-1۹ و کاهش شدید میزان اشتغال در جهان

کاهش تولید نتوانست بازار نفت را نجات دهدلیر ترکیه به قعر 1۸ ماهه رفت
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مردم برای بازپرداخت درآمدندارند

انتقاد از عدم امهال 
اقساط وام مسکن

اگر  ۳۸هزار
 میلیارد  ریال  را  
ندهید سیل بیکاری
 راه  می افتد

وزیرگردشگری:

گزارش دیوان 
محاسبات درباره 

ارز صد درصد
 غلط بود 

صفحه2صفحه 2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی: 

سرمقاله

يادداشت

رکود و تورم 
در  پسا کرونا

پولشویی با کدهای 
اجاره ای بورسی 

در ایام شیوع ویروس کرونا 
باید توجه داشته باشیم که 
تنها دغدغه کشــور تهیه و 
تولیــد اقــالم و ملزومات 
بیماری نیست و باید به مشکالت کسب و کارها و 
مشاغل نیز توجه داشته باشیم. باید به این موضوع 
توجه کنیم که شیوع این بیماری چه مشکالتی 
برای نیــروی کار به وجود آورده اســت. اینکه ما 
پساکرونا را چه تصور کنیم می تواند به ما نسخه 
بهتر برای اداره کشــور ارائه کند. به عبارتی باید 
تصویری مشــخص برای دوران پساکرونا ترسیم 
 و با همراهی دولت و شرکت های بزرگ برای آن 

برنامه ریزی کنیم...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  حسین خزلی خرازی، فعال بازار سرمایه
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حذف  واسطه ها  
در اقتصاد  دیجیتال 

مانع جدید برای 
بازگشایی کسب و کارها

به دنبال شکست رکورد هفت ساله قیمتی طال، هر گرم آن به مرز 640 هزار تومان رسید

رکوردشکنی طال  در قرنطینه کرونا
صفحه3

صفحه4

جوالن کدهای   بورسی  اجاره ای  
در  عرضه   تاریخی  شستا   رکورد  شرکت کنندگان  شکسته  شد

2 میلیون و 70 هزار نفر سهام شستا را خریدند
موج   نقدینگی  در  راه  بورس

بازار  اجاره کدهای   بورسی   با   افزایش   عرضه های   اولیه   رونق   گرفت

اقتصاد دیجیتال در روزهای بحران کرونا خودی نشان 
داده و موجب شد تا اهمیت هر چه بیشتر این حوزه 
در توسعه اقتصاد آشکار شود. فعاالن اقتصادی امروز 
رشد اقتصاد را در گرو توسعه کسب و کارهای آنالین 
می دانند. این کسب و کارهای به دلیل ماهیتی که 
دارند و رابطه مستقیمی که با مصرف کننده ایجاد 
کرده اند دست واســطه ها و دالالن را از بازار کوتاه 
 کرده اند و این ســود را بین خــود و مصرف کننده 
تقسیم کرده اند. بنابراین با حذف واسطه ها در اقتصاد 
دیجیتال سودآوری بیشتری نصیب کسب و کارها 
خواهد شــد. از طرفی دیگر توجه جدي به توسعه 
اقتصاد دیجیتالي مي تواند زمینه ایجاد اشــتغال، 
جذب سرمایه هاي خارجي و بازگشت سرمایه هاي 

داخلي از کشورهاي دیگر...

فعالیت واحدهای کم ریسک اقتصادی در حالی از 
۳۰ فروردین در تهران آغاز خواهد شد که بسیاری 
از کارفرمایان مکلف به ارایه تعهدی شده اند که عمال 
آنها را از بازگشایی کسب وکارهایشان باز می دارد.از 
زمان شیوع کرونا تا به حال، بسیاری از کسب و کارها 
تعطیل شــده و یا فعالیت آنها از رونق بسیار کمی 
برخوردار شده است. از ابتدای شیوع ویروس کرونا، 
یا دولت آنها را مکلف کرده تا کرکره مغازه هایشان را 
پایین بکشــند یا به دلیل کاهش تعداد مشتریان و 
برخی اوقات عدم مراجعه مردم برای خرید یا دریافت 
خدمات، عمالً خودشان تصمیم به تعطیلی گرفته اند.

حال دولت اعالم کرده که از ۳۰ فروردین ماه در تهران 
برخی کســب و کارهای کم ریسک می توانند وارد 

عرصه شده و به فعالیت بپردازند...



اقتصاد2
ایران وجهان

پیشنهاد بانک توسعه صادرات ایران برای 
شرکتها در عصر کرونا :

استفاده از ظرفیت بانکداری باز
بانک توسعه صادرات ایران با شیوع ویروس کرونا و 
ضرورت اجتناب از حضور فیزیکی در محل شعب، 
به شرکتهای بزرگ صادراتی اســتفاده از ظرفیت 
بســتر بانکداری بــاز Open Banking این بانک را 
پیشــنهاد می کند.به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه صادرات، مشــتریان این بانک با استفاده از 
این بســتر می توانند خدمات یک شعبه را به محل 
کار خود ببرند.این بانک اســتراتژی های متناسب 
با اهداف اگزیــم بانک دیجیتال را بــا ایجاد تحول 
در نگرش، فرهنگ، مدل کســب و کار، فرآیندها و 
محیط کار خود از طریق ایجاد تجربه ای جذاب برای 
مشتریان و کارکنانش دنبال می کند.حرکت هدفمند 
به سمت هوشمندسازی شعب و به کارگیری کانال 
های چندگانه، همه کاره و یکپارچه در بانک توسعه 
صادرات آغاز شده است.بروشور پیوست به معرفی 
سیستم بانکداری باز بانک توسعه صادرات می پردازد.
برای کسب اطالعات بیشتر و نحوه درخواست با شعب 

بانک توسعه صادرات تماس بگیرید.

تمدید یکساله کارت های نقدی 
بانک سینا در فروردین ماه 99

به منظور کاهش مراجعات به شعب بانک با توجه به 
شرایط خاص بهداشتی کشور و حسب اعالم بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، تاریخ انقضای کارت 
نقدی منقضی شده مشتریان بانک سینا در فروردین 
ماه تا پایان سال جاری تمدید شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک ســینا، در راستای کمک به مدیریت، 
کنترل و پیشگیری از شیوع کرونا در بین مشتریان و 
کارکنان بانک و به منظور تسهیل استفاده مشتریان 
گرامی از درگاه های غیرحضــوری، تاریخ انقضای 
کارت نقدی مشــتریان در فروردیــن 1399 برای 
دارندگان شماره موبایل معتبر در سیستم بانک، به 
مدت یکسال تمدید شد.در همین راستا تعداد مجاز 
ورود رمز اشــتباه دوم کارت مشتریان از 3 مرتبه در 
هر شبانه روز به 5 مرتبه افزایش یافت. همچنین در 
صورت مسدودی سرویس رمز دوم کارت، مشتریان 
عزیز می توانند جهت فعال سازی مجدد آن از طریق 
تماس با مرکز 24 ساعته ارتباط مشتریان به شماره 
02141731 اقدام نمایند.گفتنی است پیشتر نیز 
در راستای کمک به کاهش مراجعات مشتریان به 
شعب، حسب اعالم بانک مرکزی، سقف انتقال وجه 
کارت به کارت شتابی و درون بانکی از طریق درگاه 
های اینترنت، وب کیوسک و خودپرداز در بانک سینا 
از مبلغ 50 میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدا هر 
کارت به 100 میلیون ریال و نیز سقف برداشت وجه 
نقدی درون بانکی از 2 میلیون ریال به 5 میلیون ریال 

در دستگاه های خودپرداز افزایش یافته بود.

ناصر تقی زاده :
چادرملو با 10 طرح توسعه بخش، 
مصمم به تحقق جهش تولید است 

ناصر تقــی زاده مدیر عامل شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو در نخستین نشست خبری خود پس از بازدید 
از قسمتهای مختلف این شــرکت در جمع خبرنگاران 
رسانه های گروهی منطقه،  با اشاره به نقش واحدهای 
معدنی و صنعتی در ثروت آفرینی کشــور گفت : کویر 
مرکزی ایران سرشار از کانی های فلزی و غیر فلزی است 
که بعنوان سرمایه های الهی این منطقه و ایران اسالمی 
محسوب می شوند و وظیفه ما بعنوان متولیان صنعتی 
کشور بهره برداری مطلوب از این ذخایر، با هدف ایجاد 
ارزش افزوده و پاسداشت  نعمات الهی است .وی افزود: 
بنابر این عزم خود را جزم کرده ایم تا در سال جهش تولید 
و عینیت بخشی به این شــعار، توان توان خود را جهت 
توسعه فعالیت ها،گسترده تر ازپیش معطوف داریم . مدیر 
عامل چادرملو با اشاره به ظرفیت های بالقوه منطقه گفت 
ما بر خود تکلیف می دانیم تا عالوه بر کمک به چرخش 
اقتصادی کشور با  رونق بخشی به تولید و ایجاد اشتغال 
برای جوانان مستعد، آینده ای روشن برای آنها ترسیم 
کنیم .مهندس تقی زاده با بیان طرح های توسعه بخش 
چادرملو از جمله-  گندله سازی شماره 2 با ظرفیت ) 5 
میلیون تن( - ادامه ساخت واحد ذوب و ریخته گری فوالد 
شاهرود با ظرفیت ) 100 هزارتن ( - ادامه ساخت واحد 
ذوب و ریخته گری فوالد سرمد ابرکوه با ظرفیت ) 650 
هزارتن(  - راه اندازی خط تولیدکالف فوالدی ســرمد 
ابرکوه با ظرفیت ) 450 هزارتن ( - افزایش ظرفیت تولید 
واحد )ذوب و ریخته گری شمش فوالدی(  آهن و فوالد 
ارفع به میــزان ) 200 هزارتن ( - افزایش ظرفیت تولید 
واحد )احیای مستقیم(  آهن و فوالد ارفع به میزان ) 250 
هزارتن ( - تداوم عملیات اجرایی طرح شیرین سازی و 
انتقال آب خلیج فارس - تداوم اکتشاف و بهره برداری از 
معدن D19  و شروع عملیات اجرایی آن و احداث کارخانه 
فروسیلیکو منگنز با ظرفیت ) 50 هزار تن (  افزود: با  ایجاد 
واحد اکتشاف و تمرکز جدی بر کشف ذخایر جدید سنگ 
آهن امیدوار هســتیم بتوانیم روند تولیــد و تامین نیاز 

واحدهای فوالدی کشور را به مواد اولیه افزایش دهیم .

بانک ها

فعالیت واحدهای کم ریســک 
اقتصــادی در حالــی از 30 
فروردین در تهران آغاز خواهد 
شد که بســیاری از کارفرمایان 
مکلف به ارایه تعهدی شده اند 
که عمال آنها را از بازگشایی کسب وکارهایشان باز می دارد.

از زمان شــیوع کرونا تا به حال، بســیاری از کسب و کارها 
تعطیل شده و یا فعالیت آنها از رونق بسیار کمی برخوردار 
شده است. از ابتدای شــیوع ویروس کرونا، یا دولت آنها را 
مکلف کرده تا کرکره مغازه هایشان را پایین بکشند یا به دلیل 
کاهش تعداد مشــتریان و برخی اوقات عدم مراجعه مردم 
برای خرید یا دریافت خدمات، عماًل خودشــان تصمیم به 
تعطیلی گرفته اند.حال دولت اعالم کرده که از 30 فروردین 
ماه در تهران برخی کســب و کارهای کم ریسک می توانند 
وارد عرصه شده و به فعالیت بپردازند. در شهرستان ها هم که 
کار از شنبه هفته جاری یعنی 23 فروردین ماه آغاز شده بود 
و کسب و کارهای کم ریسک، فعالیت خود را بر طبق فهرست 
و دستورالعمل هایی که وزارت بهداشت ارائه داده است، آغاز 
نموده اند.در این میان دولت علیرغم وعده های قبلی خود برای 
تسهیل کسب و کارهایی که اجازه فعالیت دارند و حمایت هایی 
که از آنها به عمل خواهد آورد تا بتوانند مجدد چرخ کسب و 
کار خود را به حرکت درآورند، بســیاری از فعاالن اقتصادی 
و صاحبان مشاغل با مشکالت متعددی در بازگشت به کار 
مواجه هستند. عالوه بر اینکه بسیاری از آنها اکنون با مشکالت 
بســیاری به لحاظ پرداخت اجاره بهای مغازه یا هزینه های 
جانبی ناشــی از تأمین کاال یا حتی کارگر و تجهیزات برای 
تداوم کسب و کارشان مواجه هستند، بلکه با بروکراسی ها و 

پیچ و خم های اداری گسترده ای نیز دست و پنجه نرم می کنند 
تا حتی اگر کم ریسک هم باشند، بتوانند به فعالیت برگردند.
بر اساس اعالم دولت و وزارت بهداشت، هر کسب و کاری که 
قرار است به دوران بازگشایی و فعالیت برگردد، باید به سایت 
طراحی شده از سوی وزارت بهداشت مراجعه کرده و در آن 
عالوه بر اینکه ثبت نام نموده و مشخصات فعالیت خود را ارائه 
نماید، مکلف به ارائه تعهدنامه ای شده است که صدای بسیاری 
از صاحبان مشاغل، تولیدکنندگان و کسب و کارها را درآورده 
است.در واقع، دولت در این سامانه اعالم کرده که هر کارفرما 
یا صاحب کسب و کاری که بخواهد وارد فضای کار و فعالیت 
شود، مکلف اســت که این تعهدنامه را امضا کرده و متعهد 

شود تا هر یک از مشــتریان، کارگران یا حتی خودش دچار 
ویروس کرونا شود، تمامی عواقب مرتبط با آن را باید بپذیرد و 
آنگونه که برخی فعاالن اقتصادی در تماس با این وزارتخانه و 
پیگیری ها از وزارت صنعت و سایر دستگاه های ذیربط اعالم 
می کنند که دیه فرد فوت شده و یا حتی ارائه خدمات درمانی 
به وی، به عهده کارفرما اســت.همین موضوع سبب شده تا 
بسیاری از مشاغل تولیدی و کسب و کارها عطای بازگشایی 
را به لقای آن ببخشند و همچنان خانه نشین باشند؛ اما دولت 
به طور قطع، دیگر تعهدی در قبال این افراد نخواهد داشت 

چراکه کسب و کار آنها اجازه فعالیت داشته است.
بابک عابدین، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران در گفتگو با مهر می گوید: دولت اعالم کرده که صاحبان 
مشــاغل کم ریســک و تولیدکنندگان می توانند با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و ثبت نام در سامانه مربوط به وزارت 
بهداشت، فعالیت خود را از 30 فروردین در تهران آغاز کنند 
که بر این اساس، بسیاری از صاحبان مشاغل به امید بازگشت 
به کار و به حرکت درآوردن چرخ تولید، از این مصوبه دولت 
استقبال کردند.وی می افزاید: اکنون که کارفرمایان و صاحبان 
مشاغل به سامانه مربوطه مراجعه کرده و قصد ثبت نام دارند، 
با تعهدنامه ای مواجه می شوند که بر اســاس آن، بندهای 
تعهدآوری را پیش روی آنها قرار می دهد که بسیاری از فعاالن 
اقتصادی را در بازگشایی کسب و کار خود دچار تردد می کند.

عابدین ادامه داد: در مرحله تکمیل ثبت نام، تعهدنامه ای پیش 
روی کارفرما قرار داده می شود که بر مبنای آن گفته شده در 
صورت عدم اجرای این دستورالعمل، هر گونه مسائل و عواقب 
پیش آمده برای مشتری، کارفرما و کارکنان با فردی است که 
در سامانه ثبت نام کرده که وقتی معنای این بند را جویا شدیم 
مشخص شد که اگر مشتری، کارفرما یا یکی از کارکنان دچار 
بیماری کرونا شود، تمامی حق و حقوق و مسائل مرتبط با 
درمان آن به عهده شخصی اســت که این تعهدنامه را امضا 
کرده است. این موضوع چالش های بســیاری ایجاد نموده 
است.وی افزود: ابزاری برای سنجش این وجود ندارد که هر 
کسی از چه منبعی ممکن اســت دچار ویروس کرونا شود؛ 
بنابراین گنجاندن این بند در سامانه ثبت نام مشاغل، بسیاری 
از صاحبان کسب و کار را با چالش جدی مواجه کرده است.به 
گزارش مهر، محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن 
و تجارت استان تهران نیز در نامه ای به وزیر بهداشت، مراتب 
اعتراض کارفرمایان به این سامانه و پروتکل های مربوطه را 
اعالم کرده و گفته که چطور کارفرمایان باید تعهدی را بدهند 

که خارج از اراده آنها است.

کارفرما باید در سایت وزارت  بهداشت  تعهد بدهد

مانع جدید برای بازگشایی کسب و کارها

سخنگوی دولت: 
حتی یک دالر هم گم نشده است

ســخنگوی دولت گفت: به ملت ایران اطمینان 
می دهم حتی یک دالر هم از بودجه ســال 97 
گم نشــده اســت و همه این ها به طور مشخص 
محاسبه خواهد شد.»علی ربیعی« روز گذشته 
در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
افزود: دولت نظارت را بسیار مفید می داند و یکی 
از نظارت پذیرترین دولت های بعــد از انقالب، 
دولت یازدهم و دوازدهم بوده است.ربیعی افزود: 
هیچ دولتی مانند دولت یازدهم و دوازدهم مورد 
نظارت شدید ســازمان های نظارتی و نیز افکار 
عمومی قرار نداشته است.وی به باز بودن فضای 
عمومی برای نظــارت بر دولــت و نقدهایی که 
مطرح می شود، اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من 
این نقدها در سال های گذشته بی نظیر بوده است 
و مردم می توانند قضاوت کنند که دولت چقدر در 
معرض شفافیت قرار دارد.سخنگوی دولت افزود: 
امیدواریم گزارش تفریغ بودجه نســبت به همه 
بودجه بگیران مراعات شود و تفکیکی قائل نباشیم 
و تفریغ بودجه باید شامل گزارش همه دستگاه ها 
باشد.وی با اشاره به برخی از موارد مطرح شده در 
گزارش تفریغ بودجه 97 از ســوی رئیس دیوان 
محاسبات کشور که روز گذشته در صحن علنی 
مجلس ارائه شــد، گفت:  از جمله مواردی که در 
این گزارش به صورت کلی پرداخت شــده و به 
جزئیات آن اشاره نشده، موضوع ارز است.  وقتی 
که عدد کلی در این زمینه اعالم می شود در جامعه 
ابهام ایجاد می کند.ربیعــی در ادامه گفت:  همه 
مطلع هســتند بخش هایی که ارز دریافت کرده 
اند، اما وارداتی نداشته اند نیز تحت کنترل هستند 
و حتی یــک دالر آن نیز حســاب و کتاب دارد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه ما در حال حاضر 
یک و نیم میلیارد دالر پرونده رســیدگی به این 
موضوع داریم، گفت:  بخشی از این رسیدگی ها به 
قوه قضاییه ارسال شده است که شاید حدود 70 یا 
۸0 میلیون دالر شود. ربیعی افزود: ضمن احترام 
به گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه 
سال 97، به ملت ایران اطمینان می دهم چیزی 
نیســت که ما بگوییم حتی یک دالر از این مبلغ 
چیز ناپیدایی است و یا گم شده است و همه این ها 
به طور مشخص محاسبه خواهد شد.سخنگوی 
دولت یکی دیگر از موارد مــورد انتقاد دولت به 
گزارش تفریغ بودجه را موضوع خصوصی سازی 
ذکر کرد و افزود:  این گزارش از سوی دولت، غیر 
دقیق خوانده شده و وزیر اقتصاد و دارایی نیز آن 
را غیردقیق می داند.ربیعی تصریح کرد:  مبانی 27 
درصد باید مشخص شود و تا این کار انجام نشود 
ما نمی توانیم هیچ قضاوتی کنیم.دستیار ارتباطات 
اجتماعی رییس جمهوری اختصاص 12 هزار و 
۸00 میلیارد تومان به صنــدوق فوالد را قانونی 
دانست و افزود:  این بدهی دولت به صندوق بود و 
پس از آن هیچ مصوبه ای برای پرداخت به جاهای 

دیگر نداشتیم.

دژپسند در حاشیه جلسه هیئت دولت:
خریداران اولیه سهام بازار سرمایه 

از تخفیف برخوردار می شوند
وزیر اقتصــاد و امور دارایی گفت: هر کســی 
برای بار اول ســهام می خرد، بر اساس کارت 
ملی از تخفیف هم برخوردار می شــود.فرهاد 
دژپســند وزیر اقتصاد و امور دارایی پیش از 
ظهر )چهارشــنبه( در حاشیه نشست هیئت 
دولت به خبرنگاران درباره عرضه اولیه سهام 
شستا در بازار سرمایه اظهار داشت: امروز یکی 
از روزهای تاریخی را برای بازارهای ســرمایه 
داریم. خوشــبختانه با همکاری وزارت رفاه 
توانستیم برای یکی از بزرگترین هلدینگ ها 
برای حضور در بازار سرمایه پذیرش بگیریم و 
سهام آن به عنوان عرضه اولیه در بازار سرمایه 
عرضه می شــود.وی ادامه داد: ایــن اتفاق از 
وجوه مختلف حائز اهمیت است. اولین وجه 
اهمیت آن این اســت که با این عرضه اولیه 
سهام، عمق بازار ســرمایه افزایش می یابد و 
پاسخ مثبت، مناســب و درخوری به کسانی 
است که دوست دارند سرمایه خود را در این 
بازار سرمایه گذاری کنند.وزیر اقتصاد گفت: 
دومین مورد این اســت که این نهاد عمومی 
و یک هلدینگ وابســته به نهاد غیردولتی به 
صورت شرکتی شفاف خواهد بود که حساب 
و کتاب آن به صورت کاماًل شفاف و در محیط 
شیشه ای در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

دژپسند افزود: نکته سوم نیز این است که سایر 
بنگاه های بزرگ می توانند این تجربه بزرگ را 
تکرار کرده و برای تأمین مالی خود می توانند 
به بزرگترین بازار مامن ایــن کار، یعنی بازار 

سرمایه مراجعه و سهام خود را واگذار کنند.

اخبار
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نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: با تعطیلی 
مشاغل، مردم عماًل درآمدی برای پرداخت اقساط وام 
مســکن ندارند و رویکرد کنونی بانک مرکزی در عدم 

تعلیق بازپرداخت اقساط این تسهیالت اشتباه است.
به گزارش خانه ملت، سید احسن علوی نایب بر ضرورت 
تعلیق اقساط وام مسکن تأکید کرد و گفت: در شرایط 
کنونی بازپرداخت اقساط تسهیالت واحدهای تولیدی و 
وام های قرض الحسنه با دستور بانک مرکزی به مدت سه 
ماه تعلیق شده است، حال این سوال مطرح می شود که 
چرا تسهیالت مسکن با وجود دربرگیری بسیار در جامعه 
مشمول این دستورالعمل نشــده است.نماینده مردم 
سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسالمی 

ادامه داد: جامعه هدف تسهیالت مسکن اقشار ضعیف 
و متوسط جامعه است، افرادی که برای خانه دار شدن 
به دلیل عدم قدرت مالی، مجبور به دریافت تسهیالت 
شده اند، بنابراین ضروری است که بانک مرکزی اقدامی 
برای این اقشــار نیز کند.وی گفت: در شرایط کنونی 
بسیاری از مشاغل و واحدهای تولیدی به دلیل شیوع 
بیماری کرونا تعطیل شده اند، حال نخستین کسانی که 
از این مسئله آسیب می بینند، همان کارگران بوده که 
جز اقشار ضعیف جامعه محسوب می شوند.این نماینده 
مردم در مجلس دهم ادامه داد: با تعطیلی مشــاغل، 
مردم عماًل درآمدی برای پرداخت تسهیالت مسکن 
ندارند، حال اگر بازپرداخت این تسهیالت به سرعت 

تعلیق نشود، مردم نه تنها نمی توانند اقساط تسهیالت را 
پرداخت کنند، بلکه باید جریمه دیرکرد آن را نیز جبران 
کنند که این فشار مضاعفی را به خانواده ها وارد خواهد 
کرد.علوی گفت: در شرایط کنونی بسیاری از کشورهای 
خارجی به دلیل شیوع بیماری کرونا و آسیب پذیر بودن 
خانوارهای ضعیف و متوسط جامعه، بازپرداخت اقساط 
تسهیالت مســکن را متوقف کرده اند، از این رو ما نیز 
باید نسبت به تعلیق بازپرداخت این اقساط اقدام کنیم.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: رویکرد 
کنونی بانک مرکزی در عدم تعلیق بازپرداخت اقساط 
تسهیالت مسکن بسیار اشتباه است، از این رو امیدواریم 
که مدیران بانک مرکزی هر چه سریع تر نسبت به اصالح 

این سیاست اقدام کنند تا فشار اقتصادی بر روی مردم 
کاهش یابد.گفتنی اســت پیش از این نیز محمدرضا 
رضایی کوچی و صدیف بدری، رئیس و ســخنگوی 
کمیسیون عمران مجلس از عدم امهال اقساط تسهیالت 
مسکن در شرایط رکود کرونایی کسب و کارها انتقاد 
کرده بودند.خاطرنشان می شود، روز گذشته و همزمان 
با انتشار شــایعه ای مبنی بر احتمال الحاق تسهیالت 
مسکن به مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص امهال 
سه ماهه اقساط تســهیالت بانک ها به کسب و کارها، 
بانک مسکن بار دیگر اعالم کرد اقساط تسهیالت خرید 
یا ساخت مسکن مشمول امهال سه ماهه بازپرداخت 

اقساط نمی شود.

رییس جمهوری با تاکیــد بر اینکه گــزارش دیوان 
محاسبات درباره ارز 100 درصد غلط بود، اظهار داشت: 
نظارت باید عام باشــد و هر کس از بودجه اســتفاده 
می کند، باید دیوان محاسبات بر آنها هم نظارت کند 
و بیان  آنها به گونه ای نباشد که موجب شبهه از سوی 

مردم شود.

در موضوع نظارت نصفه و نیمه عمل نکنیم
روحانی در ادامه به موضوع نظارت اشاره کرد و گفت: 
نظارت کار بسیار خوبی اســت و در قانون اساسی هم 
پیش بینی شده است. حتما دستگاه های نظارتی باید 
کار خودشان را انجام دهند. وزارت اطالعات، سازمان 
بازرسی و دیوان محاسبات و هر دستگاه دیگری باید 
براســاس قانون وظایف خود را انجام دهند. اما بحث 
نظارت بر همه دستگاه هایی است که از بودجه استفاده 
می کنند. وی با بیان اینکه دو موضوع بودجه و سازمان 
اداری و اســتخدامی در اختیار رییس جمهور است و 
مربوط به همه دستگاه ها است، گفت: دیوان محاسبات 
برای نظارت و محاسبه اینکه پول ها چطور خرج شده، 
باید موضوع را توســط هر کســی که از بودجه دولت 
استفاده می کند اعم از همه دستگاه ها، قوا و نهادهای 

انقالبی و فرهنگی و... نظارت انجام دهد. به گفته رئیس 
شورای عالی امنیت ملی، نظارت بر بودجه باید نظارت 
عام باشد و نه آنکه فقط بر یک دستگاه  نظارت شود. اینجا 
خودی و غیرخودی نداریم. اینجا همه خودی هستند.  
روحانی اضافه کرد: نکته دیگر این است که حرف تا از 
دهان بیرون نیاید، می توان آن را تعدیل کرد اما وقتی 
از زبان خارج شد، هر کسی از ضد انقالب و... درباره آن 
حرف می زند. وقتی یک دستگاه نظارتی گزارشی تهیه 
می کند، می تواند با مسئوالن دولتی رایزنی و مشورت 
کند. مگر دستگاه های دولتی با آنها قهرند. من خودمان 

آن گزارش را به شما دادیم.

 گزارش دیوان محاســبات درباره ارز ۱۰۰ 
درصد غلط بود

رییس جمهوری اضافه کرد: دیروز رئیس بانک مرکزی 
به درستی پاسخ داد و من هم وقتی گزارش را دیدم و 
عیب و ایراد دارد.وی با تاکید بر اینکه دولت از نظارت 
استقبال می کند، اظهار داشــت: نظارت باید باشد و 
براساس قانون اساسی است. من مسئول اجرای قانون 
اساسی هستم اما می گویم نصف و نیمه عمل نکنیم. یک 
سفره همه چیزش باهم است. نظارت باید عام باشد. هر 

کس از بودجه استفاده می کند، باید مورد نظارت باشد و 
دیوان محاسبات بر آنها هم نظارت کند. من از مسئوالن 
می خواهم بیان  آنها به گونه ای نباشد که موجب شبهه 

از سوی مردم باشد. 
رییس جمهور افزود: من بخش ارز را که شنیدم، 100 
درصد غلط بود و براساس بی اطالعی محض از مقررات و 
قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی 
را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد. خواهش می کنم 
همه عزیزان پاسخ الزم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع 
از دولت نباشد بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه 
دستگاه ها مراقبت کرده و بدانند بدون توجه به مقررات 

نمی توان مسئله ای را بیان کرد.

شرکت های شستا باهم عرضه می شوند
رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه در تاریخ بورس 
شــاید برای اولین بار اســت که چنین عرضه بزرگی 
صورت می گیرد، ابراز داشــت: کل شرکت های شستا 
که حدود 1۸0 بنگاه و شرکت بزرگ است، همه باهم 
عرضه می شوند که مدل جدیدی است که امروز شروع 
می شود یعنی این هلدینگ بزرگ یکجا عرضه می شود. 
من به وزیر کار، رییس تامین اجتماعی و هیات مدیره 

این شرکت تبریک می گویم چراکه شستا پشت شیشه 
آمده است. روحانی افزود: امروز شستا که در مورد آن 
این همه حرف بود، شفاف شده است. من وقتی بودجه 
9۸ را به مجلس عرضه کردم، گفتم که در ســال 9۸ 
عرضه بزرگی در بورس خواهیم داشت و من هر ماه این 
مسئله را پیگیری می کردم. امروز این هلدینگ بزرگ 
شفاف شده و به مردم بورس عرضه شده است.وی با بیان 
اینکه امروز 10 درصد این شرکت بزرگ عرصه می شود 
و دو میلیون نفری که در بورس هستند می توانند از این 
ســهام بهره ببرند، عنوان کرد: دیروز دیدم افراد معاند 
می نویسند اقتصاد ایران خیلی خراب است ولی وضعیت 
بورس ایران فوق العاده اســت یعنی مجبور به اعتراف 
این مسئله شدند. کار بزرگی توســط وزارت اقتصاد و 
شرکت بورس انجام شده است. رئیس جمهور عرضه 
سهام در بورس را برای مبارزه با فساد دانست و یادآور 
شد: جای اصلی فسادستیزی اینجاست که به شفافیت 
و رقابتی بودن کمک می کند. من از مابقی اعضای دولت 
می خواهم این مدل را تبعیت کنند و کل سهام یکجا 
عرضه شود. اصل عرضه بسیار مهم است و من به تامین 
اجتماعــی و وزارت کار تبریک می گویم. کار عظیمی 

انجام شده و این موفقیت بزرگی برای ماست.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید 
کرد: در صورت تخصیص پیــدا نکردن 3۸ هزارمیلیارد 
ریــال اعتبار بــرای جبران بخشــی از خســارت های 
گردشگری، شاهد سیل عظیمی از بیکاری در سال جهش 
تولید خواهیم بود.به  گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، 
علی اصغر مونسان یادآور شد: شیوع ویروس کرونا در ایران 
و جهان در حال واردکردن ضربات سختی بر پیکره اقتصاد 
و صنعت گردشگری است، صنعت سفر و گردشگری یک 
فعالیت مهم اقتصادی در بسیاری از کشورها در سراسر 

جهان محسوب می شود.
او اضافه کرد: این صنعت یکی از صنایع رو به رشد است 
که تأثیر اقتصادی بالقوه و بالفعل آن بر اقتصاد کشورها 
ازجمله تولید، مصرف، سرمایه گذاری و اشتغال مشهود 

اســت. کشــورمان نیز با توجه به دارا بودن جاذبه های 
توریستی، ظرفیت و پتانسیل زیادی برای جذب گردشگر 
دارد.وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
ادامه داد: با برنامه ریزی های گسترده ای که در چند سال 
اخیر برای رونق گردشگری داخلی و افزایش گردشگران 
خارجی در این وزارتخانه با سرمایه گذاری های مختلفی 
که توسط بخش خصوصی انجام  شده است، خوشبختانه 
شاهد رشد این صنعت بودیم اما متأسفانه ویروس کرونا 
موجب شد تا بسیاری از سرمایه گذاران که اکنون موقع 
بهره برداری آن ها بــود با تعطیلی مراکز و تأسیســات 
گردشگری خود آسیب زیادی ببینند.مونسان گفت: اگر 
اعتبار 3۸ هزارمیلیارد ریالی برای جبران بخش هایی از این 
آسیب ها را که به دلیل شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده، 
اختصاص نیابد با اثرات جبران ناپذیری روبرو خواهیم بود 

و شاهد بیکاری بیشتر و درآمد اقتصادی کمتر خواهیم 
بود.وی افــزود: وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی برنامه ریزی های گوناگونی را برای رونق 
دوباره صنعت گردشگری و سفر انجام داده است اما بدون 
تخصیص اعتبار نمی توان بخش های آسیب دیده از این 
صنعت را سرپا و زنده نگهداشت.او اظهار کرد: صاحبان 
مراکز و تأسیسات گردشگری در این شرایط به وجود آمده 
عالقه ای به تعدیل نیروهای خود ندارند، اما ممکن است در 
صورت تخصیص پیدا نکردن اعتبار مجبور شوند بسیاری 
از نیروهای خود را اخــراج کنند.وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: امیدواریم هر چه 
زودتر این 3۸ هزار میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شود 
تا از همین حاال تأسیسات گردشگری بتوانند برنامه ریزی 
الزم را برای رونق دوباره این صنعت و اشتغال زایی بیشتر 

انجام دهند.هیات دولت 750 هزار ریال تسهیالت بانکی با 
نرخ 12 درصد برای جبران خسارت تحمیل شده از شیوع 
ویروس کرونا به شرط حفظ مشاغل، اختصاص داده که 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی با 
برآورد اولیه از میزان زیان وارد شده، 3۸ هزار میلیارد ریال 
درخواست کرده است که 5 درصد از کل آن تسهیالت را 
شامل می شود.معاون سرمایه گذاری و امور مجلس وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفته است 
که مبلغ درخواستی این وزارتخانه هنوز تایید و تصویب 
نشده است و این احتمال که رقمی کمتر از آنچه مطالبه 
شده تصویب شود، وجود دارد. این درحالی است که زیان 
مالی فقط دو بخش هتل )2050 واحد( و دفاتر خدمات 
مســافرتی )3500 واحد( حدود 40 هزار میلیارد ریال 

برآورد شده است.
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قیمت سکه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید
روز چهارشنبه قیمت سکه طرح جدید ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶ میلیون و 

۲۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۸۰ هزار تومان رسید.
هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۱۹ دالر و ۱۳ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۶۳۹ هزار و ۹۲۳ تومان است.
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در بازار طال به رغم رکودی 
که حاصل از شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلی بازار طال و 
جواهر است شاهد افزایش 
روزانه قیمت ها هســتیم. 
در حال حاضر هر گرم طال در بــازار طال والبته در 
بازار خرید و فروش مجازی 650 هزار تومان خرید 
و فروش می شود که به هیچ عنوان با رکود حاکم بر 
بازار همخوانی ندارد. کارشناســان بازار طال دلیل 
افزایش روزانه قیمت طال و ســکه را افزایش قیمت 
جهانی طال عنوان می کنند. طی روزهای اخیر طال 
در بازارهای جهانی رکود هفت ساله خود را شکست 
و بر این اســاس، هر اونس طال برای تحویل فوری 
در معامالت روز سه شــنبه »۲6 فروردین« در بازار 
سنگاپور با 0.۴ درصد افزایش، به ۱۷۲۱ دالر رسید 
در حالی که در زمان گشایش معامالت تا مرز ۱۷۲5 
دالر صعود کرده بود. همچنین در بازار معامالت آتی 
آمریکا، هر اونس طال با ۱.۱ درصد افزایش، به ۱۷۸۱ 

دالر و ۲0 سنت رسید. از سویی نگرانی ها نسبت به 
دورنمای اقتصادی از رشــد قیمت طال پشتیبانی 
کرده اســت. نقدینگی که از ســوی بانک مرکزی 
آمریکا به بازار تزریق شــده و همچنین کاهش نرخ 

ها ی بهره، طال را به دارایی جذابی تبدیل کرده است.
در همین رابطه رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
در رابطه با پیش بینی قیمت ها در ســالجاری، بیان 
داشت: با توجه به اینکه قیمت ها در بازار های جهانی 

با جهش معناداری روبرو بــوده، به  طوریکه در طی 
دو هفته اخیر بیش از ۳00 دالر به قیمت هر اونس 
اضافه شــده، بنابراین رشــد قیمت طال و سکه در 
بازار داخلی اجتناب ناپذیر اســت، همچنین رشد 
بهای دالر نیز مزید بر علت اســت تــا این موضوع 
رخ دهد، اما انتظار می رود کــه متولیان اقتصادی 
کشــور و در راس آن هــا بانــک مرکــزی همان 
مدیریتی را که در بیشتر ایام ســال گذشته به کار 
گرفتند، را اجرایی کنند، تا بازار به تعادل برســد، 
 در غیر ایــن صورت قیمت هــا دوباره بــا افزایش 

روبرو خواهد شد.
ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
با اشــاره به اینکه افزایش قیمت طال در بازار های 
جهانی و نوسان دالر در بازار داخل، نرخ طال در بازار 
را با افزایش روبرو کرده، اظهار داشت: به دلیل شیوع 
ویروس کرونا صنف طال و جواهر تعطیل هستند و 
بنابراین معامله فیزیکی انجام نمی شود، اما به دلیل 
معامالتی که در فضــای مجازی انجام می شــود، 
حدود ۲0 درصد افزایش قیمت ها به این امر مرتبط 
می شــود، اما ۸0 درصد مابقی مربــوط به افزایش 

قیمت دالر در داخل و طالی جهانی است.

به دنبال شکست ركورد هفت ساله قیمتی طال، هر گرم آن به مرز 640 هزار تومان رسید

رکوردشکنی طال  در قرنطینه کرونا
افزایش قیمت دالر و تورم خواهیم داشت

وابستگی قیمت طال به تحوالت جهانی و نرخ ارز
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

تحوالت قیمتی در بازار طال ایجاد شده است و با توجه به شرایطی که در بازار ایران حاکم است و از قیمت های جهانی تبعیت می کند در بازار طالی داخل نیز افزایش قیمت ها را شاهد هستیم. با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی نرخ طال 
باید افزایش پیدا کند چراکه در چنین شرایطی تقاضا برای طال افزایش پیدا می کند و مردم برای سرمایه گذاری طال را مطمئن ترین کاال می دانند. در حالی که ارزش دارایی های مالی در بازارهای جهانی کم می شود مطمئن ترین کاال 

طال است و مردم به سمت بازار طال رفته اند.
قیمت طال در بازارهای جهانی در هفته های اخیر رکورد کم سابقه ای را ثبت کرده است و به این دلیل که طال کاالیی وارداتی در ایران محسوب می شود از قیمت های جهانی تبعیت کرده است. نظیر این اتفاق را در بحران سال 
۲00۷ و ۲00۸ نیز شاهد بوده ایم. در آن سالها به دلیل بحرانی مشابه که در جهان اتفاق افتاد رکورد قیمتی طال افزایش پیدا کرد و در بازار ایران نیز همین اتفاق را شاهد بودیم. افزایش قیمت طال در کشور به نحوی متاثر از تحوالت 
جهانی است. ایران گیرنده قیمت ها است و به دلیل وابستگی بازار طال به واردات قیمت ها باال رفته و افزایش پیدا کرده است. اما این اتفاق با بهبود شرایط اقتصاد جهانی متحول خواهد شد و در ماه های آینده و با رشد اقتصاد 
جهانی شاهد کاهش قیمت طال در بازارهای جهانی خواهیم بود. این افزایش قیمت ها با توجه به بحرانی که سراسر جهان درگیر آن شده طبیعی است . همانطور که اشاره شد در بحران سال ۲00۷ نیز طال افزایش پیدا کرد و با 

اتمام بحران قیمت طال کاهش یافت. 
اما وابستگی دیگری که در بازار داخل وجود دارد وابستگی به نرخ ارز است. یعنی قیمت طال در ایران جدای از وابستگی به قیمت جهانی طال به نرخ ارز نیز وابسته است. پس در ایران دو مشکل برای افزایش قیمت طال وجود دارد. تحوالت 
جهانی قیمت طال و نرخ ارز. با توجه به اینکه طال وارد می شود با نرخ ارز قیمت گذاری شده و تبدیل به قیمت ریالی می شود. طال دنباله روی قیمت ارز است و افزایش قیمت آن تا حدی به دلیل نوسانات نرخ ارز است. البته قطعا افزایش 

قیمت دالر و افزایش تورم خواهیم داشت. باید در بهترین حالت توقع داشته باشیم این افزایش ها از رشد نقدینگی موجود در اقتصاد امروز فراتر نرود. متناسب با رشد نقدینگی کشور هم تورم و هم افزایش نرخ ارز را شاهد خواهیم بود.

حذف هزینه های واسطه گری در اقتصاد دیجیتال
مهدی غیبی، کارشناس اقتصاد دیجیتال

امروز اقتصاد دیجیتال به موضوعی فراگیر تبدیل شده است و نیاز به یک تفکر اکوسیستمی دارد. در حال حاضر فناوری اطالعات موجب شده تا نیازهای مردم در بستر آن برطرف شود و بحران کرونا نیز اهمیت آن را بیش از قبل آشکار 
کرد. شرایط به وجود آمده توانست تا فضا را برای فعالیت هر چه بیشتر کسب و کارهای اینترنتی فراهم کند و این در حالی است که خود مردم که مصرف کنندگان کاالها هستند از پیش از بحران کرونا آمادگی خود را برای تامین نیازها 
از فضای آنالین اعالم کرده بودند و استقبال آنها و آمارها نیز صحتی بر این مدعاست. در حالی که هنوز تفکر در ایران اقتصاد نفتی است و به این موضع اصرار می شود اما شرایط حال حاضر این اجبار را ایجاد کرد تا کسب و کارهای 

آنالین بیشتر به میدان بیایند. برای مردم در مدل سبک خرید و برای مسئوالن برای توسعه اقتصاد دیجیتال این فرآیند ارزش بسیاری دارد. 
بین تولید کننده و عرضه کننده داللی وجود ندارد در حالی که در سیستم سنتی کاال چند دست می چرخد و قیمت تمام شده افزایش پیدا می کند. فروش در فضای مجازی مسیر کوتاهی است و واسطه ها در آن حذف شده اند بنابراین 
سودی که قرار است به دالل و واسطه برسد بین مصرف کننده و کسب و کار تقسیم خواهد شد. با رشد اقتصاد دیجیتال و خریدهای اینترنتی قیمت رقابتی شده و این روند ارزش را برای مردم برای مصرف افزایش می دهد. به طور 
کلی حذف هزینه های واسطه ای، ترویج داد و ستد میان شهروندان و کمک به کسب و کارهای کوچک و نوپا از مزایای با اهمیت اقتصاد دیجیتال است. هزینه های حذف شده به اقتصاد کشور تزریق خواهد شد و رشد اقتصادی یکی از 
پیامدهای مثبت این روند است. این در حالی است که در کانال توزیع سنتی، الیه های واسطه گری سنتی بین سازنده و مصرف کننده وجود دارد از قبیل عمده فروش ها، توزیع کنندگان و خرده فروش ها.در برخی از کشورها ممکن 
است یک نفر شبکه های  توزیع ناکارآمدی را با ۱0 الیه واسطه پیدا کند. این الیه های اضافی می توانند حتی تا 500 درصد به هزینه های اولیه سازنده بیفزایند. باید از فعالیت این الیه ها که تنها بار اضافی هزینه ها را دارند جلوگیری 
کرد و اقتصاد دیجیتال تنها راه حل ممکن خواهد بود. به طور کلی اقتصاد دیجیتال در هر حوزه ای که وارد شود، باعث افزایش بهره وری و یا به عبارت دیگر مولد بودن می شود. همچنین اقتصاد دیجیتال در بلندمدت بسیار سودده 
خواهد بود چراکه با حذف واسطه ها می تواند به اقتصاد کشور ثروت تزریق کند. البته در بحث اشتغال ممکن است در کوتاه مدت تسهیالت ورود فناوری اطالعات به حوزه اقتصاد مثبت نباشد اما در بلندمدت این رویه تغییر خواهد 

کرد و اقتصاد دیجیتال باعث ایجاد مشاغل بیشتری خواهد شد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از آغاز 
فروش گوشت تنظیم بازار ویژه ماه مبارک رمضان 
در فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور خبر داد. 
حسن عباسی معروفان گفت: قیمت فروش گوشت 
تنظیم بازار کیلویی ۴۲ هزار تومان اســت که در 
تمامی فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور توزیع 
و در اختیار مردم قرار خواهــد گرفت. مدیرعامل 
شرکت پشتیبانی امور دام افزود: توزیع ۱0 هزار تن 
گوشت مرغوب وارداتی به صورت منجمد تا بیستم 
ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشــت تا مردم با 
خیال آسوده بتوانند گوشت مورد نیاز خود را تهیه 
و مصرف نمایند. دکتر عباســی معروفان در مورد 
تأمین مرغ ماه رمضان نیز گفت: با تدابیر اتخاذ شده 
هیچ کمبود و افزایش قیمتی در ماه رمضان نداریم 
و هر چقدر بازار نیاز به مرغ داشته باشد آماده تأمین 

آن هستیم.
وی افــزود: در حال حاضر قیمت فــروش مرغ در 
بسیاری از استان ها پایین تر از قیمت مصوب تنظیم 

بازار است که این موضوع نشان از افزایش عرضه در 
فروشگاه های سراسر کشور است.مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی امور دام کشور افزود: در روزهای گذشته 
توانستیم ذخایر استراتژیک کشور را با حجم باالی 
خرید مرغ مرغوب تأمین کنیم تــا نگرانی از بابت 

تأمین اقالم پروتئینی مردم نداشته باشیم.
وی افزود: در بسیاری از شهرها در حال حاضر تعادل 
برقرار شده و میزان عرضه و خرید مردم با هم برابر 
اســت و قیمت همچنان پایین تر از قیمت مصوب 
تنظیم بازار اســت و تولیدکنندگان فشار زیادی 
را تحمل می کنند. مدیرعامل شــرکت پشتیبانی 
امور دام کشــور همچنین در مورد خرید دام زنده 
نیز گفت: شرکت پشــتیبانی امور دام آماده خرید 
دام زنده سنگین از دامداران با قیمت هر کیلو ۲۷ 
هزار تومان است اما وضعیت بازار در حال حاضر به 
گونه ای است که فروشنده تمایل دارد دام خود را 
به بازار آزاد با قیمت ۲۸ تا ۳0 هزار تومان بفروشد و 

بازار نیز رونق دارد.

مدیرکل بنــادر و دریانوردی اســتان سیســتان و 
بلوچستان از رشــد ۱۷۷ درصدی واردات کاالهای 
اساسی به کشــور از طریق این بندر در سال گذشته 
نسبت به سال ۱۳۹۷ خبر داد و گفت: این روند در سال 
جاری نیز ادامه دارد و اگر تخلیه و بارگیری کاالهای 
باقی مانده در بندر را طی روزهای پیش رو محاسبه 
کنیم رشــد واردات کاالهای غیر نفتی در فروردین 
ماه به حدود ۲5 درصد می رســد. بهروز آقایی اظهار 
کرد: براساس آخرین آمارهای دریافت شده در سال 
گذشته واردات کاالهای اساسی نسبت به سال قبل 
از آن حدود یک میلیون تن به صورت فله ای بود که 
این میزان نسبت به سال ۱۳۹۷ معادل ۱۷۷ درصد 
رشد داشته است. وی با اشاره به واردات انواع کاالهای 
اساسی فله ای مانند گندم، جو، ذرت، برنج و غیره از 
طریق این بندر افزود: در ۱۴ روز نخست امسال روند 
واردات کاالهای اساسی منفی بود اما در حال حاضر 
واردات کاالهای غیر نفتی ۱۴ درصد رشد داشته است 
و با توجه به این که هم اکنون در حال تخلیه و بارگیری 

سه کشتی دیگر شامل کاالهای اساسی از جمله برنج 
و گندم هســتیم تا پایان فروردین ماه میزان رشــد 
واردات کاالهای اساسی نسبت به فروردین ماه سال 
گذشــته به حدود ۲5 درصد می رسد.مدیرکل بنادر 
و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان همچنین 
در مورد وضعیت صادرات در بندر چابهار گفت: طی 
سال گذشته صادرات انواع کاالهای مختلف از جمله 
محصوالت کشاورزی و کاالهای غیر نفتی ۱00 درصد 
رشد را نسبت به سال قبل از آن تجربه کرده است و هم 
اکنون بندر چابهار به عنوان مدرن ترین و به روزترین 
بندر در حوزه تجهیزات تخلیــه و بارگیری با بیش از 
۲0 کشور جهان از جمله کشورهای اروپایی مختلف 
تبادالت کاالیی دارد.آقایی گفت: در فروردین ماه نیز 
بیش از ۲0 هزار تن کلینکر )مواد اولیه تولید سیمان( 
در بندر چابهار دپو کرده ایم که در اردیبهشــت ماه 
صادرات آن را آغاز خواهیم کرد و بندر چابهار دارای 
رکورد در حوزه تخلیه است و روزانه بیش از ۱۳ هزار و 

۲00 تن کاال تخلیه می شود.

دبیر انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی از زیان 
600 میلیارد تومانی شرکت های حمل و نقل ریلی 
ناشی از توقف فعالیت ها بدلیل شیوع ویروس کرونا 
خبر داد وگفــت: از اقدامات حمایتــی دولت هنوز 
خبری نیست. مهرداد تقی زاده درباره مشکالتی که 
شیوع کرونا برای شرکت های حمل و نقل ریلی ایجاد 
کرد، گفت: پس از آنکه وزیر راه و شهرسازی در ابتدای 
اسفند ماه سال گذشته اعالم کرد مسافران می توانند 
بلیت سفرهای ریلی خود را بدون کسر هزینه کنسلی، 
مسترد کنند، میزان سفرهای ریلی در بازه تعطیالت 
نوروزی امسال نسبت به ســال گذشته )۲5 اسفند 

۹۸ تا ۱5 فروردین ۹۹( کاهش ۹5 درصدی داشت.
وی افزود: میزان عدم تحقق درآمد شرکت های ریلی 
در تعطیالت نوروزی امسال نسبت به سال گذشته 
حدود 600 میلیــارد تومان افت داشــت که از این 
میزان، بیش از 505 میلیارد تومان به شرکت های 
حمل و نقل ریلی مســافری و ۹۱ میلیــارد و 600 
میلیون تومان نیز به شرکت های حمل و نقل ریلی بار 
اختصاص دارد. دبیر انجمن شرکت های حمل و نقل 
ریلی با بیان اینکه زیان وارده به شرکت های ریلی، 
درست در زمان پیک سفرهای نوروزی انجام شده و 
لذا در طول سال، این میزان زیان، قابل جبران نیست.

به گفته تقی زاده، عمده زیان وارده به شرکت های 
ریلی از محل لغو ســفرها و کاهش شدید درآمدها 
در دوره پیک ســفرهای ریلی، هزینه های استرداد 
بلیت های فروخته شــده برای ســفرهای نوروزی، 
هزینه باالی ضد عفونی ســالن های قطارها، هزینه 
پرداخت دستمزد به کارکنان با حدود ۱0 هزار نفر 

اشتغال در این صنعت و سایر هزینه های جانبی از 
جمله خرید و دپوی کاالهای مصرفی در قطارهای 
مسافری را شامل می شود. وی در خصوص خسارات 
وارده به شرکت های ریلی حمل بار نیز گفت: بیش 
از دو سوم باری که از ســوی قطارهای باری حمل 
می شود، کاالهای معدنی و صنعتی بزرگ است که با 
توجه به تعطیلی معادن و کارخانجات فوالدی و ذوب 
فلزات به دلیل شیوع کرونا، فعالیت قطارهای باری نیز 

متوقف شده است.
دبیر انجمن صنفی شــرکت های حمل و نقل ریلی 
تصریح کرد: از سوی دیگر، به دلیل آنکه بسیاری از 
کشتی های باری دنیا نیز فعالیت خود را متوقف کرده 
اند، ورود کشتی به بنادر جنوبی نیز کاهش یافته و 
فعالیت قطارهای باری کانتینری نیز با کاهش شدید 
روبه رو شده است. تقی زاده اظهار داشت: بر همین 
اســاس از محمد نهاوندیان معاون رئیس جمهور و 
رئیس کارگروه مدیریت پیامدهای اقتصادی ناشی از 
ویروس کرونا درخواست کرده ایم تا برای جلوگیری 
از بیکاری بخش عمده ای از کارکنان شــرکت های 
ریلی، رقم ۲00 میلیارد تومــان کمک بالعوض به 
شرکت های ریلی به تناســب میزان زیان وارده به 

آنها، ارائه شود.
وی ادامه داد: همچنین درخواست اختصاص ۳00 
میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت با سود ۴ درصد 
به شــرکت های ریلی زیان دیده از شیوع کرونا را به 
دولت ارائه کرده ایم. ضمن اینکه شرکت های ریلی 
مســافری نیز خواهان اعمال دو سال مالیات ارزش 

افزوده با تعرفه صفر درصد هستند. 

در حال حاضر در دوران و مرحله به ثبات رساندن 
این شیوع هستیم و باید با پروتکل هایی آن را تحمل 
کنیم. اما این سوال مطرح است که برنامه کشور در 
شرایط فعلی چیست و این برنامه چگونه می تواند 
آینده را تحت تاثیر قرار دهد. اگر در شرایط فعلی 
بتوانیم از کسب و کارها و مشاغل بهتر حمایت کنیم 
بعدها درآینده وضعیت بهتر خواهد شد و با هزینه 
کمتری برای شروع فعالیت مجدد مشاغل روبرو 
خواهیم شد. امروز باید اقدامات مربوط به آینده را 
انجام دهیم تا جلوی هزینه های بیشتر گرفته شود. 
تا زمانی که بخش خدمات و صنایع تعطیل هستند 
و تا زمان بازگشایی مجدد آنها باید بسته حمایتی 
معیشتی به کارکنان و وام به مدیران پرداخت شود 
تا بتوانند این دوره را با حداقل ضرر و زیان سپری 
کنند و زیان حداقلی را متحمل شوند. در اصل این 
وام ها و تسهیالت برای بقای کسب و کارها خواهد 
بود تا در صورت بهبود شــرایط مجدد مشغول به 

فعالیت شوند. این در حالی است که حتی در دوران 
پساکرونایی نیز مشاغل و صنایع با حفظ پروتکل 
 ها باید راه اندازی شوند و نمی توانند مسیر قبلی را 
مدت ها طی کنند بلکه مسیر جدیدی در فعالیت 
آنها ایجاد خواهد شد که هزینه هایی را در بر خواهد 
داشت. بنابراین اگر در شرایط فعلی هزینه کنیم بهتر 
است تا زمان پساکرونا که هزینه های چند برابری را 

متحمل خواهیم شد.
به هر ترتیــب رکود در پســاکرونا عمیــق تر و 
 تورم خواهیم داشــت و الزم اســت امروز دولت و 
ماننــد  بــزرگ  تولیــدی  هــای   بنــگاه 
پتروشیمی ها به میدان بیایند. شرکت های دارویی 
ها و شیمیایی که امروز با فروش ملزومات کرونا در 
حال سوددهی هستند به دولت کمک کنند تا بتواند 
از مشــاغل دیگر حمایت کند. به هر ترتیب تورم 
همراه با اشتغال بیشتر بسیار بهتر از تورم با افزایش 

نرخ بیکاری است. 

اقتصــاد دیجیتــال در 
روزهــای بحــران کرونا 
خودی نشان داده و موجب 
شد تا اهمیت هر چه بیشتر 
این حوزه در توسعه اقتصاد 
آشکار شود. فعاالن اقتصادی امروز رشد اقتصاد را 
در گرو توسعه کســب و کارهای آنالین می دانند. 

این کســب و کارهای به دلیل ماهیتی که دارند و 
رابطه مســتقیمی که با مصرف کننده ایجاد کرده 
اند دســت واســطه ها و دالالن را از بــازار کوتاه 
 کرده اند و این ســود را بین خود و مصرف کننده 
تقســیم کرده اند. بنابراین با حذف واسطه ها در 
اقتصاد دیجیتال سودآوری بیشتری نصیب کسب 

و کارها خواهد شد.
از طرفــی دیگر توجه جــدي به توســعه اقتصاد 
دیجیتالي مي تواند زمینه ایجاد اشــتغال، جذب 
ســرمایه هاي خارجي و بازگشت ســرمایه هاي 

داخلي از کشورهاي دیگر را فراهم سازد. اما آنچه 
امروز در کشور شاهد هستیم فقدان یک استراتژي 
مشــخص و راهگشاســت که بتواند زمینه بهینه 
سازي ســریع تر وضعیت داخلي اقتصاد و انطباق 
آن با چارچوب هاي اقتصاد نوین جهاني را فراهم 
آورد. به عبارتی در صورت حرکت اصولی به سمت 
اقتصاد دیجیتالی مبتنی بر تصویب واجرا و پایش 
مستمر و دقیق  قوانین حاکمیتی کسب وکار می 
توان ضمن حذف نقش واســطه گریهــای مازاد، 
دســتیابی به تولیدات داخلی بیشــتر که یکی از 

اهداف اقصاد مقاومتی اســت، مد نظر قرار گیرد و 
گام هایی اساسی  در بخش اشتغال زایی در اقتصاد 

برداشته شود.
حــذف واســطه ها یکــی دیگــر از ارزشــمندترین 
دســتاوردهای تجارت الکترونیکی اســت که باعث 
کاهش بی سابقه قیمت کاالها و خدمات در جهان شده 
است. بر اساس برآوردهای انجام شده، حذف واسطه ها 
و ایجاد ارتباط مستقیم بین خریداران و فروشندگان 
بین ۱5 تا 50 درصد موجب کاهش قیمت تمام شــده 

کاالها و خدمات برای مشتریان شده است.

تفکر اقتصاد نفتی با بحران كرونا در سایه قرار گرفته است

حذف  واسطه ها  در اقتصاد  دیجیتال 
گروه اقتصادی

News kasbokar@gmail.com

رکود و تورم  در  پسا کرونا

قیمت هركیلوگرم؛ 42 هزارتومان است

فروش گوشت تنظیم بازار ویژه ماه رمضان

افزایش واردات کاالهای اساسی

از حمایت های دولت خبری نیست

زیان ۶۰۰ میلیاردی شرکت های ریلی ازکرونا

ادامه سرمقاله
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مارکت پلیس بازلیا در پی رقابت با دیجی کاالست
فروشگاه اینترنتی بامن شاپ با نام جدید بازلیا مدتی است که فعالیت خود را آغاز کرده و توجه مشتریان زیادی را جلب کرده است. این استارتاپ با راهکار پرداخت امن و مطمئن طی اولین ماه های فعالیت خود به پیشرفت 

چشم گیری دست یافته و در یک ماه و نیم گذشته حدود 300 هزار مشتری از سراسر کشور داشته است. 

غالمرضا سلیمانی   مطرح کرد
تاثير حضور در بازار سرمایه به نظارت عمومی بر شستا

مدیــر عامل شــرکت 
ســرمایه گذاری صدر 
تامین گفت: عرضه اولیه 
شستا در بازار سرمایه در 
راستای اجرای سیاست 
های اصولی وزیر  تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی 
اجرایی شد که این مهم 
موجب دسترسی مردم 
به جزئیات عملکرد شستا و زیرمجموعه های این شرکت می  شود و نظارت همگانی 
و عمومی را به همراه دارد  . غالمرضا ســلیمانی، مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری 
صدر تامین در راستای حضور شســتا در بورس گفت: شرکت سرمایه گذاری تامین 
 اجتماعی)شستا( متعلق به سازمان تأمین اجتماعی با سرمایه ثبتی 8000 میلیارد 
تومان یکی از بزرگترین نهادهای مالی کشور بوده که  در برهه های مختلف زمانی نقش 
خود را به عنوان پیشرو در بســیاری از زمینه ها بخوبی ایفا کرده است که در آخرین 
مرحله آن نقش  بسیار بزرگی در مبارزه با بحران کرونا و پیشبرد برنامه های مختلف 
مربوط به جهش تولید ایفا کرده است. امروز نیز با برداشــتن تمامی  موانع و با صبر، 
کوشش و تحمل مرارت های بســیار زیاد برای تمامی ارکان آن، می رود تا با عرضه 
بیش از 10% از سهام خود در بازار  سرمایه، گام بزرگ و تحسین برانگیزی دیگری را 
بردارد  . وی اظهار داشت: شستا در این برهه زمانی و پس از سپری کردن بیش از 3 دهه 
فعالیت مستمر به یکي از شرکت هاي بزرگ اقتصادي در  سطح خاورمیانه تبدیل شده 
و با تببین برنامه های مختلف در راستای اصالح نظام بنگاه داری و بهینه سازی پرتفوی 
سرمایه گذاری ها،  تکمیل زنجیره ارزش، توسعه سرمایه گذاری در صنایع هدف و ارتقای 
هم افزایی، بهره برداری موثر و بهینه از بازارهای مالی داخلی، حضور  فعال در عرصه های 
نوآورانه و دانش بنیان، بهره مندی از فرصت های بهینه محیط بین الملل، اصالح و بهبود 
ساختارها و فرآیندهای  حاکمیتی، مدیریتی و عملیاتی گام های بزرگ، عملیاتی و قابل 
تحسینی برداشته است . مدیرعامل تاصیکو به ظرفیت های این شرکت نیز اشاره کرد 
و بیان داشت: شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین نیز به عنوان هلدینگ  تخصصی زیر 
مجموعه شستا در بخش معدن و صنایع معدنی نیز ضمن ایفای نقش پررنگ و مؤثر 
در عرصه فعالیت های معدنی کشور،  سعی در حداکثرسازی منافع سهامداران خود 
دارد. هلدینگ صدر تأمین در حوزه های مختلف اعم از معادن و کانه های فلزی و غیر 
 فلزی فعالیت گسترده ای داشته و مهمترین شرکت های موجود در سبد سهامداری 
هلدینگ شامل فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع  مس ایران، توسعه معادن و فلزات، 
معدنی امالح ایران، صنایع خاک چینی ایران، فراورده های نسوز، زغال سنگ پروده 
طبس، پشم شیشه  ایران و صنایع مس شهید باهنر کرمان است . بنا به گفته سلیمانی، 
این هلدینگ در راستای چشم انداز، اهداف و راهبردهای کالن ترسیم شده برای آن 
در تاریخ 9 اردیبهشت 1398 و  در فهرست بازار دوم بورس عرضه اولیه شده و در حال 
حاضر ارزش خرده فروشی پرتفوی بورسی آن به 20 هزار میلیاد تومان رسیده  است. این 
هلدینگ نیز به تبعیت از سیاست های کالن شستا قصد دارد تا ضمن رعایت کلیه اصول 
شفافیت و حاکمیت شرکتی، بخشی از  سهام شرکت زغال سنگ پروده طبس را در سال 
جاری به بازار سرمایه عرضه کند که با این عرضه اولیه تقریباً تمامی دارایی های فعلی 
 آن در حد امکان و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در بازار سرمایه عرضه خواهد شد .

در آینده نزدیک صورت می گیرد
اجرای فاز دوم بازســازی شبكه فرسوده فاضالب 

كالن شهر اصفهان
طول شبکه فاضالب 
شهر اصفهان حدود 
 700 و  هــزار   3
کیلومتر اســت و به 
دلیــل قدمت بیش 
از 44 ســاله آن، 
حدود1500 کیلومتر 
از طول این شبکه نیاز 
به بازسازی و نوسازی 
دارد. این درحالیست که   حدود 240 کیلومتر آن را  خطوط اصلی با اقطار بیش از 500 
میلی متر تشکیل می دهد که از این رقم بیش از 150 کیلومتر آن فرسوده است و از 
سال 94 عملیات  بازسازی و اصالح آن  به روش نوین در دستور کار قرار گرفته است. این 
گفت و گو پیرامون چگونگی روند بازسازی شبکه فرسوده فاضالب اصفهان با مجری 

طرح، مهندس محسن بیشه، صورت گرفته است.
روند بازسازی شبکه فرسوده فاضالب اصفهان از چه سالی عملیاتی شد؟

در سال 86 با سفر هیات دولت به اصفهان، مبلغ200 میلیون یورو از محل فاینانس 
خارجی به پروژه "شناسایی و بازسازی شبکه فاضالب اصفهان" تخصیص داده شد و 
مقرر گردید طی 4 قسط 50 میلیون یورویی این منابع در اختیار قرار گیرد و در سال 
88 مجوز اخذ مناقصه بین المللی به صورت فاینانس خارجی به مبلغ 50 میلیون یورو 
کسب شد که در نهایت شرکت هایی از کشورهای آلمان، ایران و چین برنده مناقصه 
شدند.در سال 90 پس از اخذ مجوز های الزم از شورای اقتصاد، بانک مرکزی،گشایش 
اعتبار اسنادی آغاز شد و در نهایت سال94 عملیات بازسازی شبکه فرسوده اصفهان 

آغاز گردید.
آیا از همان ابتدا عملیات بازسازی شبکه  فرسوده اصفهان به روش نوین 

اجرایی شد؟
بله، با شروع پروژه بیش از 180 کیلومترشبکه فرسوده در اقطار 500 میلی متربه باال 
رسوب زدایی، ویدئو متری و گریدبندی شــد که این گریدبندی براساس استاندارد 
WRC بوده است که یکی از روش های جدید در دنیا محسوب می شود .براین اساس  
بیش از 100 نقطه از محل هایی  که باید سریع مورد بازسازی و اصالح قرار می گرفتند 

شناسایی شدند.
برای نقاطی که نیاز به بازسازی و اصالح سریع داشتند، چه اقداماتی صورت 

گرفت؟
پس از  شناسایی نقاط حادثه خیز به منظور جلوگیری از خسارات جانی و مالی هنگفت ، 
بالفاصله 10 کیلومتر از اقطار 1200 ،1400و 1600 میلی متر از شبکه فرسوده فاضالب 
در مسیر خیابانهای نظر، میر، آبشاراول و دوم،  میدان فیض، کمال اسماعیل، میدان 
خواجو، مشتاق اول و دوم، میدان بزرگمهر، حمزه ،الهور و چمران، عملیات اصالح و 
بازسازی صورت گرفت این در حالیست که کلکتورهای اصلی فاضالب عمدتا در این 

مسیرهای یاد شده قرار داشت که حساسیت کار را افزایش می داد. 
در عملیات بازسازی و اصالح شــبکه فاضالب چه روش های نوینی مورد 

استفاده قرار گرفت؟
روش ریپلیسمنت )روش جایگزین ( روش پاپ جیکسینگ،روش CIPP که از جمله 
جدیدترین روشهای بازسازی و اصالح شبکه فاضالب  در دنیا هستند مورد استفاده قرار 
گرفتند. یکی از به روزترین تولیدات در زمینه نوسازی و به سازی شبکه های ، فاضالب در 
دنیا، الینرهای انعطاف پذیر مقاوم شده با الیاف GRP می باشد که دارای استانداردهای 
معتبر اروپا و آمریکا بوده و در پروسه عمل آوری آن از اشعه UV استفاده می گردد. که 
در بازسازی و اصالح  7هزار و500 متر از شبکه فرسوده اصفهان در اقطار 600 میلی متر 

به باال از روش CIPP  استفاده شده است.    

اخبار

بازار ســرمایه در حالــی روز 
چهارشنبه شــاهد عرضه اولیه 
یک شــرکت دولتی بود که در 
کانال هــای خرید و فروش هم 
زمان با این موضوع، سودجویان 
که همیشه نقشــی فعال در بازار دارند، وارد عمل شدند و 
ترفند جدید خود یعنی فروش کدهای بورسی را رو کردند. 
به نظر می رسد این روزها بورس تهران حیاط خلوتی برای 
پولشویی های ذی نفعان شده است. خیلی از مردم نیز در این 
روز با استفاده از کدهای بورسی دوستان یا خویشاوندان خود 
از عرضه اولیه سهام شستا عقب نماندند. در واقع کم نیستند 
افرادی که با پول یا رابطه، کدهای بورسی دیگران را اجاره 
می کنند و از سود کالن عرضه های اولیه منتفع می شوند. 

این روزها بورس تبدیل به بهترین بازار سرمایه گذاری شده 
و اغلب مردم در حال ســوار بر موج ورودی به زیر تابلوهای 
بورسی هستند. کدهای بورســی و دریافت سودهای کالن 
از این طریق اتفاق جدیدی نیســت و بورس با وجود اینکه 

قوانینی وضع کرد تا جلوی این نوع تخلفات گرفته شود؛ اما 
موفق نشد. این در حالی است که تاکنون افراد سودجویی 
با به کارگیری کدهای بورسی بالاستفاده دیگران، سودهای 

کالنی را به جیب زده اند.

تخلف در مقابل دیدگان سازمان های نظارتی 
این روزها در کانال هــای تلگرامی و حتی در بســیاری از 
سایت های فروش سخن از فروش یا اجاره کدهای بورسی 
بوده و این درحالی است که اصال نظارتی بر این امر نیست 
و سکوت سازمان های ناظر معلوم نیســت که تا کجا ادامه 

خواهد داشت.

هجوم به کارگزاری ها برای دریافت کد بورسی 
قبل از عرضه اولیه شستا

این در حالی اســت که یک کارمند کارگزاری در گفتگو با 
»کسب و کار« می گوید: »روز دوشنبه و سه شنبه با وجود 
کرونا، شاید بیشــتر از 50 نفر در امور مشترکین کارگزاری 
ایستاده بودند تا نوبت آنها شود.« حال باید منتظر ماند و دید 
که آیا ســازمان های نظارتی و بورس نسبت به این موضوع 

واکنشی نشان خواهند داد یا کماکان سکوت پیشه کرده اند؟
از سوی دیگر، اقدامی که ســازمان بازنشستگی نیروهای 
مسلح نیز داشته اقدامی شگفت انگیزی است چراکه با ارائه 

وام برای عرضه های اولیه برای بازنشستگان خرید و فروش 
می کند با کد پرسنلی یا نهایت کد ملی چراکه اکثر این قشر، 

کد بورسی ندارند.

بازار اجاره كدهای بورسی با افزایش عرضه های اوليه رونق گرفت

جوالن کدهای   بورسی  اجاره ای  
در  عرضه   تاریخی  شستا   ركورد  شركت كنندگان  شكسته  شد

 2 ميليون و 70 هزار نفر سهام شستا را خریدند                                                                                                                                 موج   نقدینگی  در  راه  بورس
مینا حسینی

News kasbokar@gmail.com

پولشویی با کدهای اجاره ای بورسی 
حسین خزلی خرازی، فعال بازار سرمایه

اجاره دادن کد بورسی به دیگران در قبال پول یا با هر شرایط دیگری کامال جرم است. قانون مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته تصریح دارد که افراد اجازه ندارند دارایی های خود را به نام اشخاص دیگری منتقل و با نام اشخاص دیگر خرید و فروش 
کنند. این کار کامال جرم است. بنابراین از منظر قانونی اینکه مالکیت کد بورسی با فرد دیگری باشد؛ ولی انتقال دارایی به وسیله شخص دیگری انجام شود مطابق قانون پولشویی جرم است. از منظر اخالقی، منشأ بسیاری از اختالفات بین افراد و خانواده 
ها همین کار است. چون معموال افراد نیز ثبت و ضبط دقیقی ندارند اینجا اختالفات شدیدی به وجود می آید. من یک کد و دارایی در آن دارم و مال من است؛ ولی این کد را نمی خواهم. آنگاه آن را به شخص دیگری می دهم . او هم با کد بورسی من، یک 
دارایی را می خرد و آن دارایی ممکن است سود یا ضرر کند. تجربه ثابت کرده این کار منشأ اختالفات زیادی است. بنابراین نه توصیه می شود از نظر رفتاری و اخالقی و نه این کار، کار قانونی است. از نظر مدیریتی و ملی نیز متاسفانه روش عرضه های اولیه 
ما باعث ایجاد چنین اعمالی شده است و در حال حاضر به حدود 2 میلیون کد رسیده ایم. شاید بسیاری از این کدها به همین ترتیب در دست یک نفر است که پشت 5 تا 10 کد از دوستان و اقوامش حضور دارد و عرضه اولیه می گیرد. قطعا باید دستورالعمل 
عرضه های اولیه به این ترتیب بازنگری شود و کنترل ها در مورد اینکه سوءاستفاده از کد دیگران نشود افزایش پیدا کند؛ اما زیرساخت قانونی این کار نیز نبود مالیات است. در دنیا چرا این اتفاق نمی افتد؟ به خاطر اینکه هر فرد به طور شخصی موظف 
است که صورت حساب مالیاتی ارائه دهد و بابت تمام سودهایی که در طول سال می کند، موظف است مالیات بدهد. بنابراین برای یک فرد اصال نمی صرفد که مالکیت حقوقی خودش را به دست دیگران بدهد؛ یعنی من اسمم را به شخص دیگری بدهم 
و او با اسم من معامله کند. آنگاه سازمان مالیاتی به سراغ من می آید و هم مشکل مالیاتی برای من ایجاد می شود و هم اینکه اگر کشف شود در رتبه اعتباری افراد به شدت اثر می گذارد. بنابراین مجموعه این عوامل به این ترتیب شده که در دنیا سیستم 

های مالیاتی به گونه ای است که اجازه نمی دهد افراد به نام همدیگر معامله کنند؛ حتی خانه، زمین، ملک، دارایی و دارایی های دیگر. 
موضوع دوم، پیامکی است که سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به اعضای خود داده است. این سازمان موسوم به »ساتا« برای عرضه اولیه سهام شرکت آریا ساسول این پیامک را داده و این امکان را ظاهرا دارد فراهم می کند که بازنشسته های تحت 
پوشش خودش که عمدتا پرسنل نیروهای مسلح هستند، بتوانند از این عرضه اولیه به صورت نقد و اقساط استفاده کنند. این روش، روش بسیار خوبی است. اگر این کار موفق بود و زیرساخت فناوری و اجرایی آن فراهم شد، می شود پیشنهاد داد که دیگر 
سازمان ها نیز استفاده کنند مثال صندوق بازنشستگی و شستا می تواند برای موظفی بگیران و بیمه شدگان خود بعدا این کار را انجام دهد، اما نقطه ضعف اجرایی آن، این است که بسیاری از این افراد کد بورسی ندارند. باید به گونه ای این زیرساخت فراهم 
شود که توسط کد ملی آنها، این دارایی برای آنها خریده شود و بعد از اینکه اقساط آن از آنها کسر شد این دارایی آزاد شود و افراد بتوانند مالک آن شوند. این روش کمک می کند به اینکه در صندوق های بازنشستگی، بازنشسته ها و خانواده هایشان و در 

سازمان تامین اجتماعی هم بیمه شدگان تامین اجتماعی کمی پس انداز و در سود حاصل از عرضه های اولیه مشارکت کنند. 

بزرگ ترین عرضه سهام اولیه تاریخ با بورسی شدن شستا
روز گذشته بزرگ ترین عرضه اولیه تاریخ بورس تهران با عرضه 8 میلیارد سهم شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی انجام  شده است. سهم صندوق های سرمایه گذاری از عرضه اولیه شستا  معادل یک میلیارد و 300 میلیون سهم در نظر گرفته شد که 
شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهم هر شرکت از این عرضه اولیه را به شکل دقیق تعیین کرد. سهام شستا بزرگ ترین عرضه تاریخ بورس ایران به ارزشی حدود 7000 میلیارد تومان و بیش از 4 درصد، ارزش بورس ایران است. این در حالی است که 
تاکنون کلیه عرضه اولیه های بزرگ مقیاس بازار سرمایه، با حجم 12 درصد کل سهام انجام نشده است. به عنوان مثال شرکت مخابرات ایران در روز واگذاری، تنها 2.5 درصد سهام آن واگذار شد.شستا هلدینگی با حدود 180 شرکت بزرگ و باالترین تنوع 
ممکن در صنایع شیمیائی، پاالیش نفت، پتروشیمی، داروئی و سیمانی است. شستا همچنین سهامدار عمده 3 هولدینگ بورسی شامل سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین )تاپیکو(، سرمایه گذاری صدر تأمین )تاصیکو( و سرمایه گذاری دارویی 
تأمین )تیپکو( با مجموع ارزش بازار حدود 63 هزار میلیارد تومان است و سرمایه گذاری صبا تأمین هم در شرف ورود به بورس اســت. اما واگذاری 12 درصدی شستا، باوجود تأمین 7 هزار میلیارد تومانی از طریق سهامداران خرد، تغییری در ساختار 

مدیریتی هیچ از شرکت های بورسی را رقم نمی زند.

ســازمان مردم نهاد »جمعیت پایش شفاف سازی 
و ریشه کنی فقر و فساد« به استناد ماده 66 قانون 
آئین دادرســی کیفری در جهت رســالت خود در 
امر ارتقــای ســالمت و کاهش فســاد، نابرابری، 
تبعیض و فقر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی کشور؛ مراتب عدم هماهنگی اداره کل 
داروی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
 با سیاســت های اتکا بــه تولید داخلــی؛ آن هم

 در ســال جهش تولیــد را مورد تاکید قــرار داده 
و نامه ســندیکای تولیدکنندگان مــواد دارویی، 
شیمیایی و بســته بندی را به عنوان یک دردنامه 
جهت رسیدگی ســریع و قاطعانه به دادستان کل 

کشــور ارســال کرده اســت. در این نامه که برای 
اعتــراض به فســاد در تخصیص ارز بــه داروهای 
خاص در شــرایط شیوع کروناســت، می خوانیم: 
»در چنین شرایطی، تخصیص ســؤال برانگیز ارز 
تنها بــرای واردات داروهایی که بســیاری از اقالم 
آنها در داخل قابل تولید هســتند و عدم تأمین ارز 
مواد اولیه بــرای تولید در داخل کماکان توســط 
برخی کارشناســان و مدیران سازمان غذا و داروی 

وزارت مذکور، ادامه دارد. عدم تخصیص ارز جهت 
تأمین مواد اولیه مــورد نیاز تولیدکنندگان داخلی 
و همزمان تأمیــن ارز بــرای واردات همان داروها 
به صورت برند و با چند برابــر قیمت تولید داخل، 
به منزله زیر پا گذاشــتن صریح بند 5 سیاســت 
های کلی ســالمت ابالغ شــده در تاریخ 18 / 1/ 
 1393 توســط مقام معظم رهبــری در خصوص

 »ضرورت اتکاء نظام دارویی کشور به طرح ژنریک 

و نظام دارویی ملی کشــور و خــودداری از ترویج 
داروهای تجاری و برند« است.از جمله مصادیق این 
موضوع، عدم تخصیص به موقع ارز به اصلی ترین 
کارخانه تولید داروهای ضد ویروسی کشور و واردات 
داروهای کووید 19 با ده ها برابر هزینه ارزی است 
که در نامه مورخ 18 فروردین سال جاری  جمعی 
از پزشــکان، اقتصاددانان و تولیدکنندگان دارویی 
کشــور مورد تاکید قرار گرفته است. تکرار مستمر 
این سیاست ساختارشکن که با درآمدهای نجومی 
واردکنندگان و توقف خطوط تولید داخلی و فشار 
ارزی به کشور همراه شده اســت، در شرایط امروز 

کشور بسیار خطرناک و غیر قابل پذیرش است.«

ســازمان فناوری اطالعات کشــور با هدف شــناخت رفتار 
و نیاز هــای کســب وکارها در زمان شــیوع ویــروس کرونا، 
گزارشی از تاثیر شیوع این ویروس بر کسب وکارهای فناوری 
اطالعات جمــع آوری کرده؛ تا بتواند با شــناختی عمیق تر از 
وضعیت کســب وکار ها، سیاســت های کارآمدتــری برای 
پایدار ســاختن فعالیت های اقتصــادی و همین طور کاهش 
اثــرات اجتماعــی و اقتصادی شــیوع کرونا بر شــهروندان 
و کســب وکارها در پیــش گیرد. ایــن گزارش کــه در 23 
 فروردین 99 جمع آوری شده، شــامل دو بخش است. بخش

 اول آن نقطه نظرات فعاالن اقتصادی و صاحبان کسب وکار های 
آنالین و تحلیل گران این حوزه است و بخش دوم شامل آمار و 
ارقام به دست آمده از گفت وگوی تلفنی با مدیران 100 شرکت 

نوپا از میان 2000 شرکتی است که در سامانه نوآرین ثبت نام 
کرده اند.تاثیر شیوع بیماری کرونا بر کسب وکار های کشور از تاثیر 
روی مشتریان این کسب وکار ها آغاز می شود. رفتار مشتریان 
و اعتماد آن ها به برخی کسب وکار ها که در زمینه هایی مانند 
تامین موادغذایی و حوزه گردشگری فعالیت می کنند ممکن 
است کمرنگ شده یا از بین برود. تا آن جا که تحلیل گران موسسه 
مکنزی پیش بینی کرده اند که با شــرایط موجود، رشد تولید 

ناخالص جهان بین 0.3 تا 0.7 درصد خواهش خواهد یافت.

تحلیل تاثیر کرونا بر وضعیت کسب وکار های کشور
بر اساس این گزارش، کسب وکار های حوزه سالمت و پزشکی 
بیشــترین تاثیر مثبت را از کرونا گرفته اند. شــیوع ویروس 

کرونا در کشور 59 درصد تاثیر مثبت و 41 درصد تاثیر منفی 
روی  کســب وکار های حوزه پزشکی داشــته است. در مقابل 
کسب وکار های مربوط به فروشگاه های آنالین و تاکسی های 
اینترنتی بیشترین تاثیر منفی را از این وضعیت تجربه کرده اند. بر 
اساس آمار این گزارش، شیوع ویروس کرونا روی کسب وکار های 
دیجیتال، 71 درصد، خدمات فناوری اطالعات و نرم افزار، 86 
درصد و حوزه های نیازمند حضور فیزیکــی در محل کار، 75 
درصد تاثیر منفی داشته اســت.در ادامه این روند، 18 درصد 
از کل شرکت ها و کسب وکار ها مجبور به تعدیل نیرو شده اند 
و بیشــترین تعدیل نیرو در حوزه نرم افزار بوده است. از میان 
شرکت های نوپا، که تاثیر کرونا را بر کسب وکار خود منفی اعالم 
کرده بودند، 51 شرکت، کاهش مشتریان و کاهش درآمدهای 

ناشی از آن را اصلی ترین دلیل تاثیرگذاری کرونا اعالم کردند. 
37 شرکت کاهش نیروی انسانی و اختالل در انجام عملیات 
کسب وکار را علت اصلی تاثیر کرونا معرفی کردند و به اعتقاد 32 
شرکت، اختالل در دسترسی به زنجیره تامین دلیل اصلی ضربه 
خوردن از کرونا بوده است. شرکت های فعال در حوزه نرم افزار 
اگرچه عموماً با عدم حضور نیروی کار در محل، دچار مشکل 
نمی شوند، اما بیشترین تأثیر منفی را از »اختالل در دسترسی 
به زنجیره ارزش، شــامل خدمت دهندگان، پیمــان کاران و 
غیره« را گرفته اند.همان طور که شرکت های پزشکی بیشترین 
تاثیر مثبت را از وضعیت موجود داشــته اند، بیشــتر از سایر 
 حوزه ها اعالم کرده اند که یا کاهش درآمد نداشته و یا کاهش

 درآمد ناچیزی داشته   اند. 

این روز ها و در شــرایط همه گیری کرونا بســیاری 
از افــراد از فضای مجازی بــرای برقــراری ارتباط 
بــا یکدیگر اســتفاده می کنند. ابزار هــای ارتباطی 
صوتــی و تصویــری نیــز از محبوبیــت بســزایی 
برخوردارند. در ایــن میان امنیت اپلیکیشــن زوم 
از مدت ها پیش زیر ســوال بود و اکنون مشــخص 
شــده اطالعات بیــش از 500 هزار نفــر از کاربران 
 این اپلیکیشن افشا شده اســت. به گزارش انتخاب،

 محققان شرکت سایبری امنیت سایبل از افشای 500 
هزار حساب زوم در تاالر های هکر ها و دارک وب خبر 
دادند. دارک وب فضایی اســت که معموال به عنوان 
نیمه تاریک فضای مجــازی و فرصتی برای فعالیت 

هکر ها و مجرمان سایبری شــناخته می شود. خرید 
 و فروش اطالعات شــخصی مردم در این فضا کاری 
عادی و رایج است.البته افشای اطالعات کاربران زوم 
به این معنا نیست که زوم هک شده است. حساب ها 
با استفاده از روشــی ثانویه به دست آمده اند، روشی 
که هکر ها از گذرواژه هــا و ایمیل هایی که در نقض 
داده های قبلی فاش شده اســت استفاده می کنند؛ 
بنابراین اگر از یک ایمیل و رمز عبور یکسان در تعداد 
زیادی حســاب مختلف، از جمله حساب زوم خود 

استفاده می کنید، باید یک رمز عبور منحصربه فرد 
استفاده کرده و فورا رمز عبور خود را تغییر دهید.

افشای رمز عبور بیش از ۵۰۰ هزار کاربر 
»زوم« در »دارک وب«

به طور کلی محققان حوزه فناوری بار ها هشدار داده 
اند که بهتر است از یک رمز در چندین حساب استفاده 
نکنید چرا که موجب آسیب پذیر شدن شما می شود. 
شرکت سایبر امنیت ســایبل حساب هایی را کشف 

کرد که بسیاری از آن ها با هزینه ای بسیار پایین به به 
فروش می رسید. حتی برخی از آن ها به صورت رایگان 
در تاالر های هکر ها اعطا می شدند تا افراد بتوانند از 
آن ها برای "Zoombombing" استفاده کنند. نوعی 
ترولینگ که در آن کاربران مخــرب به تماس های 
 زوم می رونــد و محتــوای گرافیکــی مســتهجن

 یــا توهیــن آمیــز را ارســال می کننــد. اگرچه 
ســرویس های ویدئــوکال از مدت هــا پیــش از 
ســوی برخی کارشناســان به عنوان سرویس های 
خطرناک شــناخته می شــد، امــا از زمان شــیوع 
 کرونــا، این نوع حســاب ها و ســرویس ها بســیار 

محبوب شده اند.

سازمان جمعيت پایش شفاف سازی و ریشه كنی فقر و فساد در نامه به دادستان كل كشور مطرح كرد

فساد در تخصیص ارز دارو در شرایط کرونا

گزارش سازمان فناوری اطالعات از تاثير كرونا بر كسب وكار های فناوری اطالعات و ارتباطات

تداوم شیوع کرونا ۶۱ درصد شرکت ها را به تعطیلی می کشاند

افشای رمز عبور بیش از ۵۰۰ هزار کاربر »زوم« در »دارک وب«
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