
شرکت هواپیمایی یونایتد ایرالینز آمریکا برآورد 
و اعالم کرده که برنامه پــروازی آن در ماه آینده 
میالدی نیز با افت شدید ۹۰ درصدی در تقاضای 
مسافران برای سفرهای هوایی مواجه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، شرکت هواپیمایی یونایتد ایرالینز 
به عنوان یکی از ایرالینهای بزرگ و فعال در ایاالت 
متحده آمریکا به تازگی برآورد و اعالم کرده است 
که برنامه پروازی خود را در ماه آینده میالدی، مه 
۲۰۲۰، نیز با یک کاهــش ۹۰ درصدی در میزان 
تقاضای مسافران برای سفرهای هوایی تنظیم و 
ارائه کرده است.بر اساس گزارش نیویورک پست، 
این ایرالین آمریکایی همچنین در پیش بینی های 
خود خاطرنشــان کرده که این روند کاهشــی 
بی سابقه که تحت تاثیر شــیوع گسترده ویروس 

خطرناک و مرگبار کرونا به وجود آمده و گریبانگیر 
تقریبا تمامی شرکت های هواپیمایی در سراسر 
جهان شده است، در ماه های آتی همچون ژوئن 
۲۰۲۰ نیز همچنان ادامه خواهد داشت و به نظر 
نمی رســد که تغییر و تحول مثبتی در یکی دو 
ماه آینده برای افزایش تقاضای مسافران و تعداد 
پروازها ایجاد شود.این شرکت همچنین با انتشار 
و ارسال یادداشتی به تمامی کارکنان خود هشدار 
داده و اعالم کرده که در صــورت تداوم این روند 
کاهشی باید منتظره تعدیل نیروهای گسترده ای 
در آینده نزدیک باشند.هم زمان با شیوع ویروس 
خطرناک کرونا در چین، بسیاری از ایرالین های 
جهان پروازهای خود به مبدا و مقصد کشورهای 
مختلف را تا اطالع ثانوی لغو کرده و با افزایش شمار 

قربانیان این ویروس، زمان تعلیق پروازهای خود 
را تمدید کرده اند تا بدین ترتیب به قطع زنجیره 
انتقال و انتشار این ویروس خطرناک کمک کنند.

پیشتر نیز سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی 
یاتا )IATA( با انتشــار یک گزارش در خصوص 
تاثیرات منفی و شدید شــیوع گسترده ویروس 
کرونا بر درآمدزایی ایرالین های فعال در سراسر 
جهان هشــدار داده و اعالم کرده بود که تعلیق و 
لغو پروازها تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا عالوه 
بر ضرر و زیان های مالی گسترده برای ایرالین ها، 
حجم ترافیک هوایی جهان در سال جاری میالدی 
را نیز با یک کاهش ۴.۷ درصدی روبرو کند که این 
نخستین بار از بحران های مالی در سال  های ۲۰۰۸ 

و ۲۰۰۹ میالدی به شمار می رود.

قیمت طــال در معامــالت روز پنجشــنبه بازار 
جهانی در پی رشــد ارزش دالر و ســودگیری 
سرمایه گذاران، اندکی کاهش یافت اما نگرانی های 
اقتصادی افت قیمت این فلز ارزشمند را محدود 
کرد.به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل 
فوری در معامالت روز جاری بازار سنگاپور با ۰.۱ 

درصد کاهش، به ۱۷۱۴ دالر و ۵۵ سنت رسید.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۲ 

درصد افزایش، به ۱۷۴۳ دالر و ۳۰ سنت رسید.
آوتار ساندو، مدیر ارشــد بخش کاال در شرکت 
"فیلیپ فیوچــرز" درباره وضعیــت بازار گفت: 
سودگیری زیادی انجام شــده اما روند صعودی 
طال تغییری نکرده اســت. اگر به وضعیت کلی 
نگاه شود، آمار اقتصادی بد هستند که به معنای 

اجرای دور بیشتری از تدابیر محرک مالی است و 
بانکهای مرکزی قطعا نرخهای بهره را در چنین 
شــرایطی پایین نگه می دارند.جدیدترین آمار 
منتشره نشــان داد که خرده فروشی آمریکا در 
مارس کاهش پیدا کرد و تولید کارخانه های این 
کشور بیشترین کاهش را از سال ۱۹۴۶ داشت و 
نگرانیها را نسبت به رشد منفی اقتصاد آمریکا در 
سه ماهه اول برانگیخت. اعتماد تجاری ژاپن هم 
در آوریل به پایینترین حد خود در یک دهه اخیر 
سقوط کرد و خرده فروشی انگلیس در دو هفته 
اول قرنطینه بیش از یک چهارم کاهش پیدا کرد.

بسیاری از کشورها و بانکهای مرکزی برای مقابله 
با تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا به اجرای 
تدابیر محرک مالی و اقتصــادی پرداخته اند که 

اقدامات مذکور از افزایش قیمت طال حمایت می 
کنند. کاهش نرخهای بهره هم هزینه نگهداری 
طال را کمتر کرده و به جذابیت ســرمایه گذاری 
در این فلز ارزشمند می افزاید.بر اساس گزارش 
رویترز، بازارهای ســهام جهان سقوط کردند در 
حالی که دالر و اوراق قرضه رشد چشمگیر خود را 
پس از انتشار آمار اقتصادی نامطلوب آمریکا حفظ 
کردند.در بازار ســایر فلزات ارزشمند، هر اونس 
پاالدیم برای تحویل فوری با ۱.۶ درصد افزایش، 
به ۲۲۱۴ دالر و ۴۸ ســنت صعود کرد. هر اونس 
پالتین برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد افزایش، 
به ۷۷۶ دالر و ۶۷ سنت رسید. هر اونس نقره برای 
تحویل فوری با ۰.۷ درصد کاهش، ۱۵ دالر و ۳۶ 

سنت معامله شد.

سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: براساس آخرین مصوبه دولت قبوض گاز مشترکان 
در سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه باید به صورت تجمعی و یکجا به همراه 
قبض خردادماه پرداخت شود.محمد عسگری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
قرار نیست قبوض گاز بخشیده شود، اظهار کرد: طبق مصوبه دولت اگر کسی در 
این ســه ماه قبض گاز خود را پرداخت نکند، گاز آن مشترک قطع نخواهد شد و 
این فرصت داده شده تا مشترکان زمان بیشتری برای پرداخت قبوض خود داشته 
باشند.وی با بیان اینکه از ابتدا نیز قرار نبود که چنین اتفاقی بیفتد و از همان زمان از 

تمام مشترکان تقاضا کردم افرادی که توانایی دارند نسبت به پرداخت قبوض اقدام 
کنند، تاکید کرد: به افراد فرصت داده شد که تا آخر اردیبهشت ماه، یعنی خردادماه 
نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام کنند.سخنگوی شرکت ملی گاز در پاسخ به 
این سوال که آیا ممکن است تغییری در نحوه پرداخت قبوض گاز ایجاد شود، گفت: 
تصمیم گیری در این رابطه مربوط به دولت است و اگر موضوع جدیدی را مصوب 
کنند قطعا اجرا خواهیم کرد.چندی پیش نیز غالمرضا مشایخی، مدیر گازرسانی 
شرکت ملی گاز ایران به ایسنا گفت: به پیشنهاد شــرکت ملی گاز ایران و وزارت 

نفت و با تصویب هیأت دولت و به منظور تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش 
خانگی، امسال استثنائأ اتمام فصل ســرد همه اقلیم ها و دوره استفاده مشترکین 

خانگی از نرخ گازبهای فصل سرد، تا ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تمدید شد.
وی با بیان اینکه بر اســاس مصوبه هیأت دولت، محاســبه قبــوض گاز مصرفی 
مشترکان خانگی در کل، به دو بخش فصل سرد و گرم تقسیم می شود، اظهار کرد: 
از پانزدهم فروردین تا پانزدهم آبان هر سال، فصل گرم و از پانزدهم آبان تا پانزدهم 
فروردین سال بعد، فصل سرد محسوب شــده و محاسبه قبوض گاز بر این اساس 

انجام می شود.وی با تاکید بر اینکه بر این اساس، قبوض گاز مشترکان خانگی تا 
زمان گفته شده و با توجه به شرایط پیش آمده، بر اساس نرخ فصل سرد و جداول 
پلکانی که برای هر اقلیم متفاوت است،  محاسبه می شود که تفاوت چشمگیری در 
میزان پرداخت مشترکین خواهد داشت، تصریح کرد: این امر بدین مفهوم است 
که هیچ تغییری در نرخ گازبها و نحوه محاســبه آن بوجود نیامده و تنها بر اساس 
این مصوبه، به جای ۱۵ فروردین از ۱۵ اردیبهشت ماه قبوض مشترکین گاز بدون 

هیچ گونه افزایش مجددی، بر اساس روال قبل و جداول پلکانی محاسبه می شود.

سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران با اشاره به اینکه بر اساس اطالعیه این شرکت، 
 سقف ذخیره سازی ســهمیه بنزین در کارت های 
ســوخت از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش پیدا کرده است، 
 گفت:  این تصمیم به منظــور جلوگیری از افزایش 
تردد خودروها در راستای مقابله با کرونا اتخاذ شده 

اما اعالم نشده که موقتی خواهد بود
»فاطمه کاهی« با اشاره به اینکه بر اساس اطالعیه 
شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی،  ســقف 
ذخیره سازی سهمیه بنزین در کارت های سوخت 

از ۶ ماه بــه ۹ ماه افزایش پیدا کرده اســت،  گفت:  
این تصمیم به منظور جلوگیــری از افزایش تردد 
خودروها در راســتای مقابله با کرونا اتخاذ شده اما 

اعالم نشده که موقتی خواهد بود.
وی ادامــه داد:  تا پیش از این زمان ذخیره ســازی 
سهمیه بنزین پایان فروردین ماه بود اما این زمان به 

پایان تیرماه افزایش پیدا کرده است.
به گفته کاهی،  با این تصمیــم امکان ذخیره ۵۴۰ 
لیتر بنزیــن در کارت های ســوخت خودروهای 
شــخصی وجود دارد.وی البته تاکید کرد:  ممکن 

است در پایان این ۳ ماه،  با توجه به شرایط کشور و 
بیماری کرونا،  تصمیمات جدید گرفته شود.

بعد از سهمیه بندی بنزین در ۲۴ آبان سال گذشته، 
اعالم شد که هر کارت سوخت می تواند سهمیه ۶ 

ماه خود را مصرف نکرده و در کارت ذخیره کند.
با توجه به اینکــه در اولین روز اردیبهشــت ماه، 
هفتمین سهمیه قرار اســت واریز شود، اگر سقف 
ذخیره سهمیه بنزین در کارت های سوخت افزایش 
پیدا نمی کرد عمال ۶۰ لیتر بنزین از کارت سوخت 

حذف می شد.

رئیس سازمان نظام پرستاری در نشستی مشترک با رئیس 
قوه قضاییه ضمن تشکر از پیگیری وضعیت پرستاران توسط 
آیت اهلل رئیســی، گفت: در برنامه چهارم و پنجم، باید سالی 
۹ هزار پرستار استخدام می شــدند اما متاسفانه تاکنون سه 
هزارنفر با قرارداد ۸۵ روزه گرفته شده اند.وی در ادامه با اشاره به 
وضعیت جامعه پرستاری از حیث تعداد نیرو عنوان کرد: تعداد 
اعضای جامعه پرستاری در کل ۲۵ هزار نفر برآورد می شود که 
۱۱ هزار نفر در بیمارستان های دولتی برای بیش از ۱۴ هزار 
تخت بیمارستانی فعالیت و ارائه خدمت می کنند.میرزابیگی 

گفت: در حال حاضر ۴ هزار نفر از پرستاران در بیمارستان های 
تامین اجتماعی و نیروهای مسلح مشغول به کار هستند و ۶ 
هزار نفر هم دانشــجو داریم که مشغول به تحصیل هستند.

وی اضافه کرد: ۲ هزار نفر نیز بازنشسته شده اند و ۱۲ مرکز 
مراقبت در منزل وجود دارد که در حال حاضر فعال اســت.

وی افزود: در حوزه پرســتاری پنج سال است که تخت های 
بیمارستانی گسترش داده شده، اما به تناسب آن پرستار گرفته 
نمی شود.میرزابیگی با تاکید بر انقالبی بودن جامعه پرستاری 
کشور تصریح کرد: کرونا فرصتی شد تا مردم و رسانه ها جامعه 

پرستاری را ببینند و بشناسند. موضوعی که در مورد کرونا 
متفاوت است، خطرناک بودن و مسری بودن آن است وگرنه 
نوع و حجم فعالیت های جامعه پرستاری تقریبا در زمان عادی 
نیز به همین شکل است.رئیس سازمان نظام پرستاری کشور با 
تاکید بر لزوم جذب و به کارگیری پرستاران به عنوان یک شغل 
حاکمیتی گفت: در برنامه چهارم و پنجم، باید سالی ۹ هزار 
پرستار استخدام می شدند و در همین دوران کرونا گفته شد 
که ۱ هزار نیروی پرستار دولتی گرفته می شود؛ اما متاسفانه 

تاکنون سه هزار نفر با قرارداد ۸۵ روزه گرفته شده اند.

»بازسازی »نوتردام« فرصتی را فراهم می کند تا نماد اروپایی امید 
به وجود بیاید. این بازسازی برای من نماد روابط دوستانه آلمان و 
فرانسه نیز هست.یک سال پس از حادثه آتش سوزی کلیسای 
»نوتردام«، آلمان پیشنهادهایی را شامل حمایت مالی از سوی 
دولت و کمپین مردمی و ارسال متخصصان مرمت شیشه های 
رنگی کلیسا ارائه داده است.به گزارش ایسنا به نقل از آرت نیوزپیپر، 
یک روز پس از حادثه آتش سوزی کلیسای »نوتردام«، یک کمپین 
جمع آوری کمک مالی در آلمان تشــکل شــد. »ارمین لِشت« 
نخست وزیر ایالت »نوردراین وستفالن« و »مانیکا گروته« وزیر 

فرهنگ آلمان در بیانیه ای اعالم کردند میزان کمک دریافتی این 
کمپین تاکنون به ۴۵۰ هزار یورو رسیده است.»لشت« بیان کرد: 
»بازسازی »نوتردام« فرصتی را فراهم می کند تا نماد اروپایی امید 
به وجود بیاید. این بازسازی برای من نماد روابط دوستانه آلمان و 
فرانسه نیز هست.«با توجه به بیانیه منتشرشده توسط »گروته«، 
همکاری آلمان برای بازسازی »نوتردام« با هماهنگی »باربارا شاک 
ورنر« مسوول بازسازی »کلیســای جامع کلن« صورت خواهد 
گرفت.در متن این بیانیه با اشاره به این که سه کارگاه آلمانی شیشه 
کلیسا از متخصصان و تجربه کافی برای بازسازی شیشه های رنگی 

»نوتردام« بهره مند هستند، آمده است: »کارگاه های شیشه های 
رنگی کلیساهای آلمانی می توانند کمک کنند.«جزئیات کمک 
آلمان در ماه های آینده مشخص خواهد شد.به گفته »گروته«، 
آلمان هزینه بازسازی پنجره های بخش باالیی کلیسا را بر عهده 
خواهد گرفت.کلیسای نوتردام فرانسه در پانزدهم آوریل دچار 
آتش سوزی مهیبی شــد و در نهایت بخش زیادی از سقف این 
کلیســا به طور کلی از بین رفت. اهمیت این کلیســا در هویت 
تاریخی، ادبی و معماری گوتیک آن است که هرساله میزبان بیش 

از ۱۳ میلیون گردشگر است.

شــهروندان ایرانی باز هم بزرگ تریــن گروه خارجی 
خریدار ملــک در ترکیــه معرفی شــدند.به گزارش 
خبرگزاری آناتولی ترکیه، به دنبال شــیوع کرونا در 
ترکیه، تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه 
کاهش داشته اســت؛ به گونه ای که طبق اعالم مرکز 
آمار این کشــور، در سه ماهه نخســت امسال، میزان 
خرید خانه توسط اتباع خارجی با هدف اخذ اقامت و 
شهروندی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل سه 
درصد کاهش داشــته و به ۳۰۳۶ مورد رسیده است.
به گفته مرکز آمار ترکیه، طــی این مدت اتباع ایرانی 

با خرید ۴۶۵ خانه بزرگ ترین گروه خریدار مســکن 
ترکیه بوده انــد و عراقی ها با ۴۲۶ واحــد، روس ها با 
۲۲۷ واحــد، افغان ها با ۱۸۴ واحد و فلســطینی ها با 
۱۱۹ واحد به ترتیب دومین تــا پنجمین گروه بزرگ 
خریدار مسکن در ترکیه بوده اند.در سه ماهه نخست 
امال ۳۴۱ هزار و ۳۸ مورد انتقال ملک در ترکیه به ثبت 
رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 
۳۳ درصد افزایش پیدا کرده اســت. ۱۰۷ هزار و ۴۳۲ 
خانه از خانه های فوق نوساز بوده اند. استانبول کماکان 
اصلی ترین مقصد خرید ملک در ترکیه  بوده است؛ به 

گونه ای که ۱۸.۳ درصد کل امالک )معادل ۱۹ هزار 
و ۸۴۶ دستگاه( از خانه های خریداری شده مربوط به 
استانبول بوده است. پس از این شهر، آنکارا با ۱۲ هزار 
و ۴۰۹ واحد و ازمیر با ۷۱۳۱ واحد در رده های دوم و 
سوم قرار گرفته اند.یک معامله گر مسکن ترک گفت: 
انتظار می رود امسال شاهد جهش چندانی در خرید 
خانه در ترکیه به ویژه توسط اتباع خارجی نباشیم اما 
باید توجه داشت که در شرایط رکود، قیمت ها در پایین 
ترین سطح ممکن قرار می گیرد و این برای خریداران 

واقعی یک فرصت طالیی خواهد بود. 

دالر مانع صعود طال شدپیش بینی افت ۹۰ درصدی پروازهای یونایتد ایرالینز در ماه های آینده 

پرداخت یکجای قبوض گاز در خرداد ماه

امکان ذخیره ۵۴۰ لیتر بنزین در کارت های سوخت

پیشنهاد کمک آلمان برای بازسازی »نوتردام«پرستاران با قراردادهای ۸۵ روزه استخدام می شوند

ایرانی ها کماکان بزرگ ترین خریداران ملک در ترکیه هستند
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پیش بینی  کاهش  اجاره بها
آتش زیر خاکستر   بازار  مسکن   در   پساکرونا   شعله ور  خواهد   شد

کاهش  موقتی  اجاره  بها  با ترک تهران توسط مهاجران

رئیس پلیس فتای اســتان زنجــان در حالی روز 
 پنج شــنبه به مردم اخطار داد که مــردم تنها از 
ســایت های دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید 
کنند که هنوز مــردم در این بــاره آگاهی زیادی 
ندارند. این در حالی است که رئیس پلیس فضای 
تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان 
همدان گفت: با توجه به افزایش استقبال مردم از 
خریدهای اینترنتی پس از شــیوع ویروس کرونا، 
آمار پرونده های کالهبرداری از طریق خریدهای 
آنالین اینترنتی افزایش یافته است.با توجه به اینکه 
کسب و کارها، استارتاپ ها و خریدهای اینترنتی در 
ایام اخیر افزایش و توسعه پیدا کرده ، قابل ذکر است 
کسب و کار اینترنتی مجوزدار، سایت اینترنتی دارد 
و سایت های مربوطه دارای نماد اعتماد الکترونیک 
از سازمان صمت بوده و در غیر این صورت نامعتبر 
اســت. کالهبرداران به منظور اخــاذی از مردم با 
جعل »ای نماد« مردم را فریــب می دهند و پول 
های کالنی به جیب می زنند. در همین راستا مرکز 
توسعه تجارت الکترونیک اطالعیه ای صادر کرد 
و به مالکان دامنه و کســب   وکارهای اینترنتی به 
مدت یک هفته فرصت داد که از تاریخ انتشار این 
اطالعیه نسبت به حذف یا اصالح هرگونه مصادیق 
جعل ای نمــاد اقدام کنند و پــس از اتمام مهلت 
مذکور، در صورت مشاهده هر یک از مصادیق جعل، 
بالفاصله برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.برای 
بررسی این موضوع پای صحبت های مدیر سامانه 
پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
نشستیم. گفتگوی »کســب و کار« با سارا جامی 
را می خوانید.ما سامانه پایشگر هوشمند را پیاده 
ســازی کردیم تا بتوانیم جعل لوگوی نماد را به 
صورت هوشمند و سیستمی شناسایی کنیم زیرا 

سرعت و تعداد این تخلفات ...



اقتصاد2
ایران وجهان

بازار سرمایه وارد ۲ کانال جدید شد
بازار ســرمایه در هفته جاری دو رکورد جدید را تجربه 
کرد، به طوریکه شــاخص کل بورس برای نخســتین 
بار وارد کانال ۶۰۰ هزار واحد و شــاخص کل فرابورس 
نیز برای نخستین بار وارد کانال ۸۰۰۰ واحد شدند.به 
گزارش ایســنا، آمار و ارقام حاکی از آن است که ارزش 
کل معامالت انجام شده در هفته جاری در بازار بورس 
۲۹۸ هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال بوده است که نسبت به 
هفته گذشته که ۲۸۸ هزار و ۶۴ میلیارد ریال بوده، ۲.۹۵ 
درصد افزایش یافته است. این درحالی است که  حجم 
معامالت که در این هفته ۳۲ هزار و ۴۹۱ میلیون سهم 
بوده نسبت به هفته گذشته که ۳۵ هزار و ۸۵ میلیون 
سهم بوده،  کاهش ۷.۴۰ درصدی را تجربه کرده است.
شــاخص کل بورس در پنج روز معامالتی هفته جاری 
همواره صعودی بوده و در روز شنبه شاهد این بودیم که 
شاخص کل با ۱۰ هزار و ۸۰۳ واحد رشد وارد کانال ۶۰۰ 
هزار شــده و رقم ۶۰۸ هزار و ۵۷ واحد را ثبت کرد. این 
روند در روز یکشنبه نیز ادامه داشت و در این روز نیز با 
۱۵ هزار و ۴۲۲ واحد رشد در رقم ۶۲۳ هزار و ۲۷۸ واحد 
ایستاد.شتاب صعود شاخص در روزهای دوشنبه و سه 
شنبه به دلیل نوسانی که در بازار وجود داشت کاهش 
یافت و شــاخص کل در این روزها به ترتیب با ۱۳۳۶ و 
۱۹۸۷ واحد رشــد، ارقام ۶۲۴ هزار و ۵۹۶ و ۶۲۶ هزار 
و ۵۱۵ واحد را ثبت کرد. در روز چهارشــنبه نیز شاهد 
صعود ۱۹ هزار و ۳۷۲ واحدی شاخص بودیم که باعث 
شد رقم ۶۴۵ هزار و ۷۸۱ واحد ثبت شود.معامله گران 
این بازار در روزهای شنبه تا سه شنبه یک میلیون معامله 
و در روز چهارشنبه ۸۱۷ هزار معامله انجام دادند و ارزش 
معامالت در روز یکشــنبه بیش از روزهای دیگر بود. بر 
این اساس ارزش معامالت در روز شنبه، ۵۷ هزار و ۲۷۹ 
میلیارد ریال، در روز یکشــنبه ۶۳ هزار و ۷۲۶ میلیارد 
ریال، در روز دوشــنبه ۶۲ هــزار و ۱۷۰ میلیارد ریال، 
در روز سه شنبه ۵۲ هزار و ۲۳۲ میلیارد ریال و در روز 

چهارشنبه ۵۱ هزار و ۷۹۶ میلیارد ریال بود.

ورود شاخص فرابورس به کانال 
۸۰۰۰ واحد

در این هفته شاهد ورود شاخص کل فرابورس به کانال 
۸۰۰۰ واحد در روز دوشنبه بودیم. در روز شنبه شاخص 
کل این بازار با ۴۳ واحد صعود رقم ۷۷۷۱ واحد را ثبت 
کرد. در این روز معامله گــران ۶۹۴ هزار معامله انجام 
دادند که ۳۲ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال ارزش داشــت. 
تعداد معامالت انجام شده در روز یکشنبه ۶۰۶ هزار به 
ارزش ۳۵ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال بود که باعث صعود 
۱۹۰ واحدی شاخص و ثبت رقم ۷۹۶۱ واحد بود.در روز 
دوشنبه شاخص کل با ۸۵ واحد صعود رقم ۸۰۰۰ واحد 
را ثبت کرد. در ایــن روز ۵۸۶ هزار معامله به ارزش ۳۳ 
هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال انجام شد.شاخص کل فرابورس 
در روز سه شنبه روند نزولی به خود گرفت و با ۴۵ واحد 
نزول به کانال ۷۰۰۰ واحد بازگشت و رقم ۷۹۹۷ واحد 
را ثبت کرد. البته روز چهارشنبه شاخص کل فرابورس با 
۱۷۰ واحد صعود به رقم ۸۱۶۷ واحد رسید. در روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه معامله گران به ترتیب ۷۸۷ هزار 
و ۶۳۱ هزار معامله به ارزش ۳۴ هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال 

و ۲۸ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال انجام دادند.

صندوق بین المللی پول:
ارزیابی درخواســت وام ایران 

زمان بر است
صندوق بین المللی پول اعالم کرد که این نهاد همچنان 
در حال ارزیابی درخواست کمک ۵ میلیارد دالری ایران 
از محل بودجه اضطراری است.به گزارش ایلنا از رویترز، 
ایران که در بین کشورهای خاورمیانه بیشترین ضربه را 
از شیوع ویروس کرونا متحمل شــده است، ماه گذشته 
خواستار دسترســی به کمک ۵ میلیارد دالری از محل 
بودجه اضطراری صنــدوق بین المللی پول شــد.این 
نخستین درخواســت تهران از صندوق بین المللی پول 
پس از انقالب اسالمی در سال ۱۹۷۶ محسوب می شود. 
»جهاد آزور« مدیر دپارتمان صندوق بین المللی پول در 
خاورمیانه و آسیای مرکزی به رویترز گفت: درخواست 
کمک دریافت کرده ایم و از آن زمــان تعامل ما با تهران 
محدود بوده و فرآیند به دست آوردن اطالعات مورد نیاز 
برای ارزیابی درخواست )ایران( نیازمند زمان است.ایران 
همواره برای مهار شیوع کووید-۱۹ در تقال بوده است اما 
دولت این کشــور عالوه بر این، این نگرانی را نیز دارد که 
اقدامات اتخاذی در راستای تحدید فعالیت های اجتماعی، 
بیش از پیش به اقتصاد متزلزل این کشور صدمه وارد کند؛ 
اقتصادی که همین حاال نیز به دلیل تحریم های مجدد 
اعمال شده از ســوی آمریکا در سال ۲۰۱۸، لطمه دیده 
اســت.ایران عالوه بر این به عنوان یکی از اعضای اصلی 
اوپک، بابت کاهش قیمت نفت نیز ضربه خورده اســت. 
براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول تهران برای 
تراز کردن بودجه خود در ســال جاری به نفت بشکه ای 
۳۸۹.۴ دالر نیاز دارد. این صندوق پیش بینی خود را از 
کسری بودجه سال جاری دولت ایران ۹.۹ از تولید ناخالص 

داخلی اعالم کرد؛ این رقم سال گذشته ۵.۷ درصد بود.

خبر

کارشناسان اقتصادی معتقدند 
احتمــاال در ماه هــای اولیه 
ســال ۱۳۹۹ روند مستمر و 
گسترده ای از نکول در تعهدات 
مالی و قــراردادی حوزه های 
تولیدی و خدماتی رخ دهد که ضرورت حمایت از بخش 
تولید و کسب وکارها را نمایان می سازد. شیوع گسترده 
ویروس کرونا در دنیا، فعالیت طیف گسترده ای از کسب 
وکارها را با رکود مواجه ساخته و پیامدهای اولیه و ثانویه 
گســترده ای را بر اقتصادهای درگیر تحمیل کرده است. 
اقتصاد ایران هم در میان انبوهی از آشفتگی ها و فشارهای 
تحریمی، با معضل کرونا درگیر شده و دولت در این شرایط 
با محدودیت شدید درآمدی مواجه شده است.به گزارش 
خبر آنالین در این میان کارشناســان و فعاالن اقتصادی 
پیش بینی می کنند در ماه های اولیه ســال ۱۳۹۹روند 
مستمر و گسترده ای از نکول در تعهدات مالی و قراردادی 
حوزه های تولیدی و خدماتی رخ دهد که ضرورت حمایت 
از بخش تولید و کسب وکارها را نمایان می سازد. در این 
میان، اقتصاددانان معتقدند با توجه به محدودیت منابع 

دولت، نباید انتظار زیادی از دولت داشته باشیم.

محدودیت منابع مالی
جمشید پژویان، اقتصاددان با اشاره به وضعیت اقتصادی 
کشور در شرایط کرونایی اظهار داشت: برای هر پروژه و 
برنامه ای زمانی که به فکر راهکار و راه حل می افتید، ابتدا 
به این فکر می کنید که چه منابعی دارید و چطور می توانید 
استفاده بهینه از منابع داشته باشید تا بتوانید پروژه را به 
سرانجام برسانید.وی افزود: در این جا پروژه این است که 
شــرایط کل اقتصاد ایران را دربرمی گیرد و برای حل آن 
شاید دولت بتواند سیاست گذاری کند که بشود این پروژه 
را به سرانجام رساند، اما متاسفانه دولت اگر به منابع خود 
نگاه کند، هیچ منابعی پیــدا نمی کند؛ یعنی منابعی که 
بشود برای پیدا کردن راه حل برای انجام پروژه تامین کرد، 
در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود ندارد. در نتیجه دولت 
نمی تواند کار عمده ای انجام دهد.پژویان عنوان کرد: وقتی 

یک نفر خیلی مسلط به اقتصاد ایران و مشکالت اپیدمی و 
راه حل های آن مسلط باشد، برای هر حرکتی نیاز به منابع 
دارد. برای مثال، در حال حاضر دولت ابا دارد که در این 
شــرایط مردم در خانه بمانند. دلیل آن هم این است که 
می داند در خانه ماندن نیاز به منابع و هزینه دارد، اما منبع 
درآمدی وجود ندارد. هر کس دیگری هم بود، این شرایط 
را داشتیم.وی متذکر شد: مشکالت ما نه این که الینحل 
باشد، بلکه نیاز به سیاســت گذاری های بلندمدت دارد. 
برای مثال، ما باید بتوانیم روند منفی تولید ناخالص ملی 
را به سمت مثبت برگردانیم تا بتوانیم تولیدات را افزایش 
دهیم. جهش تولید نیاز به سیاست گذاری بلندمدت دارد. 
اقتصاد، آدمی نیست که بنشیند و شما نصیحت کنید و 
نصیحت های شــما را اجرایی کند. اقتصاد با عالئمی که 
می گیرد و زبانــی که خود می فهمد، عمــل می کند. اما 
ما چندین دهه اســت که با زبان اقتصاد با اقتصاد کشور 

صحبت نکردیم.

تزریق پول به اقتصاد
غالمرضا سالمی، اقتصاددان نیز درباره بهترین سیاست 
برای عبور اقتصاد از کرونا اظهار داشت: چاره اول این است 
که ما ابتدا تالش کنیم که تحریم ها برداشته شود؛ چراکه 
تحریم ها فشار مضاعفی به اقتصاد اعمال می کند. با توجه 

به کاهش قیمت نفت، همان میزانی هم که می توانستیم 
صادر کنیم، شاید این قدر فشار مالی وارد نمی کرد.سالمی 
با بیان این که مهم ترین ابزاری که در اختیار دولت است، 
تزریق پول به اقتصاد از طریق بانک مرکزی است، گفت: 
در کشورهایی که اوراق بدهی گسترش دارد، رقم باالیی 
را بانک مرکزی اوراق می خرد و در حقیقت پول به جامعه 
تزریق می کند.وی افزود: این در حالی است که در ایران 
فاقد چنین ابزاری هســتیم، ولی االن می شود یک سری 
از مطالبات بانک هــا را تبدیل بــه اوراق بدهی کرد.این 
کارشناس اقتصادی با بیان این که تزریق پول آثار تورمی 
برجای خواهد گذاشت، تصریح کرد: با این وجود، بدون 
این کار هم تورم وحشــتناکی داریم. اگر این موضوع به 
درستی مدیریت شود، شاید پول در جاهایی مصرف شود 
که بتوانیم بخش عرضه را متعادل کنیم. در این صورت، 
آثار تورم کمتر خواهد بود.سالمی عنوان کرد: اگر بتوانیم 
طرف تقاضا و عرضــه را با تزریق پــول تحریک کنیم، 
اقتصاد را از رکود خارج کردیم. در واقع اگر کاالیی را در 
مقابل این اضافه پول جدید تولید کنیم، تورم به حداقل 
می رســد.وی گفت: دولت از همین االن باید یک برنامه 
استراتژیک برای خرید بدهی های فعاالن اقتصادی داشته 
باشد و این طریق بتواند پولی را به اقتصاد تزریق کند.وی 
با بیان این که ما باید هم به خانوارها کمک کنیم که بیکار 

می شوند و هم این که طرف تولید و عرضه را مورد حمایت 
قرار دهیم، افزود: ما البته با خــالء نهادهای مردمی نیز 
مواجه هستیم که این بخش باید تقویت شود تا منابعی 
که ایجاد می شود، به نیازمند واقعی برسد.در همین حال، 
یحیی آل اسحاق، رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران درباره 
بهترین سیاست برای عبور اقتصاد از کرونا اظهار داشت: 
در حال حاضر برای برون رفت از این وضعیت این سوال 
مطرح اســت که چه باید کرد؟ من طرح ۵ پیشــنهادی 
در این خصوص دارم: تمهیل، تســهیل، تکریم، تبدیل 
و تجمیع.آل اســحاق در توضیح ۵ پیشــنهاد خود برای 
برون رفت اقتصاد از شرایط سخت اقتصادی، عنوان کرد: 
پدر شرایط فورس ماژور باید همه روابط اقتصادی )رابطه 
بانک ها با مردم، رابطه تولیدکننده با مصرف کننده، رابطه 
بستانکار با بدهکار و...( تغییر کند و همه باید به یکدیگر 
مهلت دهند. بنابراین در همه حوزه های اقتصادی، شرایط 
مهلت دادن باید سامان پیدا کند.وی با اشاره به پیشنهاد 
خود برای تسهیل امور، عنوان کرد: در برخی رشته های 
شغلی افراد اساسا شغل خود را از دست داده اند. در این جا 
دولت باید امکان پرداخت وام های بالعوض داشته باشد. 
البته اقداماتی دولت در این خصوص داشته و بیمه های 
بیکاری را پرداخت خواهد کرد، اما در حجم این مجموعه 
نیست، چون احتمال دارد تا ۶ ماه دیگر درآمدی نداشته 
باشند. به این گروه باید با کرامت و حفظ شئونات کمک 
مالی شود؛ نه این که وام داده شود.آل اسحاق متذکر شد: 
از سوی دیگر، واحدهای تولیدی و به خصوص واحدهای 
کوچک و متوسط هم برای ادامه تولید و تامین مواداولیه 
و پرداخت دستمزد نیاز به کمک مالی دارند و هم در قالب 
تقاضا با مشکل مواجه هستند، چراکه مردم باید قدرت 
خرید داشته باشــند تا کاالی تولیدکنندگان را بخرند. 
دولت البته ۷۵ هــزار میلیارد تومان بــرای این موضوع 

اختصاص داده است. تسریع در این کار باید اتفاق بیفتد.
وی گفت: همــه این وظایفی که عنوان کــردم، تمهید، 
تســهیل و تکریم نیاز به بودجه دارد. دولت در شرایطی 
که درآمدهای نفتی اش به حداقل رســیده و درآمدهای 
مالیاتی اش با مشــکل مواجه اســت، با مشــکل تامین 
بودجه روبه رواست. دولت بودجه را از راه تبدیل می تواند 

تامین کند.

پیشنهاد ۵ اقتصاددان درباره چگونگی حل مشکالت اقتصادی

نسخه عبور اقتصاد از کرونا

روحانی: 
امســال با ویروس های کرونا و 

تحریم در جنگ هستیم
رییس جمهور گفت: امسال سال سختی است؛ 
هم با ویــروس تحریم و هم ویــروس کرونا در 
جنگ هستیم، اما تمام تالش خود را می کنیم 
که سختی مردم را بکاهیم.حسن روحانی روز 
پنج شنبه در ارتباط مستقیم تلویزیونی بخش 
بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند، فاز دوم تصفیه 
خانه فاضالب اسالمشهر، فاز اول تصفیه خانه 
فاضالب مالرد و تصفیه خانه فاضالب مسکن مهر 
صفادشت را افتتاح کرد و گفت: پیام این کار این 
است که ملت بزرگ ایران و شرکت های دولتی 
و خصوصی علی رغم مبارزه در جبهه کرونا در 
جبهه آبادانی و ساخت و ساز هم فعالیت می کنند 
و با توجه به اینکه امسال سال جهش تولید است 
این اقدامات ادامه می یابد و امیدواریم هر هفته 
شــاهد افتتاح های مهم در همه وزارت خانه ها 
باشیم.وی افزود: امسال سال سختی است هم 
با ویروس تحریم و هم کرونا در جنگ هستیم، 
اما تمام تالش خود را می کنیم که سختی مردم 
را بکاهیم. برای همه مردم دنیا هم سال سختی 
اســت اما برای ما بیشــتر.روحانی تاکید کرد: 
مردم ما مطمئن باشــند همه بخش ها، نهادها 
و شرکت های خصوصی و دولتی آنی نبوده که 
کار خود را متوقف کنند و با همه پروتکل های 
بهداشــتی کار خود را ادامــه می دهند.رییس 
جمهور افزود: امیدواریــم راه خدمت به مردم و 
جامعه و بهبود اوضاع زندگی آنان همواره ادامه 
داشته باشد و از همه شهدای راه خدمت به مردم 
هم تقدیر می کنیم و به خانواده های آنان تسلیت 
می گوییم و امیدواریم راه آنان ادامه داشته باشد.

اخبار
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معاون کل وزارت بهداشت گفت: در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده 
امکان تولید واکســن ویروس کرونا وجود ندارد و این 
ویروس در پاییز آینده احتماال به اوج می رسد و در کنار 
آن ویروس آنفلوآنزا نیز پس از ۱۱ سال به پیک خواهد 
رسید.ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت در 
جلسه جلسه شورای عالی اســتان ها، اظهار داشت: 
کشور ایران بیست و یکمین کشوری است که ویروس 
کرونا در آن پخش شده است، ولی از جمله کشور هایی 
است که بعد از چین درگیر شیوع ویروس کرونا شد.، 
وی بیان داشت: در ابتدای شیوع ویروس کرونا، ایران 
مورد انتقاد و شماتت رسانه های خارجی قرار گرفت، 
ولی بعد از آن کشور های بزرگ صنعتی از جمله ایتالیا، 
انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان و حتی اسپانیا نیز به 
صورت گسترده با شــیوع ویروس کرونا، مبتال شدند 
و برای بعضــی از داخلی هــا و خارجی ها این موضوع 
مشخص شد.معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان 
کرد: ایران در رتبه مرگ به دلیل شیوع ویروس کرونا، 

دهم جهان است.

به ازای یک میلیون نفر ۵۷ فوتی ثبت شده 
است

حریرچی گفــت: ما بــه ازای یک میلیــون نفر ۵۷ 
فوتی داشــته ایم در حالی که آمریکا و فرانسه و دیگر 
کشور های اروپایی، بیشترین مرگ و میر ها را داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: کل تولید ناخالص ملی کشور با 
۸۳ میلیون جمعیت ۴۵۰ میلیارد دالر بوده است و باید 
ما نیز بر اساس درآمد های خود هزینه کنیم.معاون کل 
وزارت بهداشت گفت: آمریکا ۴ برابر کشور ما جمعیت 
دارد و سه هزار و ۶۰۰ میلیارد دالر سال گذشته فقط 
صرف سالمت کرده است و سرانه درآمد تولید ناخالص 
آن ۵۶۷۰ میلیارد دالر بوده اســت که سرانه آمریکا، 
برای هر نفر ۹۸۰۰ دالر بوده است.وی درباره داروی 
ویروس کرونا نیز گفت: داروی اختصاصی برای ویروس 
کرونا نداریم و دارویی که توزیع می شود به عنوان ضد 
ماالریاســت که در آمریکا دعوا هایی برای استفاده از 
یکسری داروها، دارند. بهترین داروی ضد ویروس ۴۰ 
تا ۵۰ درصد به ویروس اختصاصی آن بســتگی دارد.
معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: یکسری 
دارو ها نیز در بازار سیاه و توســط بعضی از پزشکان 
توصیه می شود که این موارد مورد تائید نظام پزشکی 
قرار ندارد.حریرچی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
وضعیت ویروس در آینده چه خواهد بود، گفت: وقتی 
ویروس اتفاق می افتد سه اتفاق شکل می گیرد. یکی 
اینکه واکسن آن پیدا شــود دوم اینکه داروی مؤثری 
برای آن تولید شود و سوم اینکه ویروس تغییر وضعیت 
بدهد و ضعیف شود.وی افزود: ویروس سارس در سال 
۲۰۰۲ چند هزار نفر را کشت، ولی در یک سال از بین 

رفت و دیگر اثری از این ویروس دیده نمی شود.

بانک مرکــزی اعالم کرد: با توجــه به باال بودن 
قیمت پیشنهادی فروش اوراق که نشان دهنده 
عدم کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی اســت، 
پیشنهاد ارایه شده از طرف یک بانک برای فروش 
اوراق، رد شده و بنابراین در روز چهارشنبه )۲۷ 
فروردین مــاه( معامله ای در عملیــات بازار باز 

انجام نشد.
به گزارش روز پنجشــنبه بانــک مرکزی، پس 
از اطالعیــه روز دوشــنبه )۲۵ فروردین مــاه( 
در خصــوص موضــع بانــک مرکــزی در 
عملیات بازار بــاز، یک بانک ســفارش فروش 
قطعی اوراق بهــادار دولتــی خــود را در روز 
سه شــنبه )۲۶ فروردین مــاه( و در حجمــی 
 محــدود از طریق ســامانه بــازار بین بانکی به

 بانک مرکزی ارسال کرد.
 با توجه به باال بودن قیمت پیشــنهادی فروش 
اوراق که نشــان دهنده عدم کمبــود نقدینگی 
در بــازار بین بانکــی اســت، بانــک مرکزی 
پیشــنهاد مزبور را رد کــرده و بنابراین در روز 

 چهارشــنبه )۲۷ فروردین مــاه( معاملــه ای
 نداشت.

همچنین، بانــک مرکزی روز چهارشــنبه )۳ 
اردیبهشت ماه( در چارچوب مدیریت نقدینگی 
مورد نیاز بازار بین بانکی، دوباره عملیات بازار باز 

را اجرا می کند.
موضع بانک مرکــزی )خرید یا فــروش اوراق 
بدهی دولتــی( بر اســاس پیش بینی وضعیت 
نقدینگی در بازار بین بانکــی و با هدف کاهش 
نوســانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، 
در روز دوشنبه )اول اردیبهشــت ماه( از طریق 
 انتشــار اطالعیه در ســامانه بــازار بین بانکی

 اعالم خواهد شد.
پس از انتشار اطالعیه فوق، بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی می توانند در راستای مدیریت 
نقدینگی خود در بازار بین بانکی نسبت به ارسال  
سفارش ها تا ســاعت ۱۰ صبح روز سه شنبه )۲ 
اردیبهشت ماه( از طریق سامانه بازار بین بانکی 

اقدام کنند.

گروه اقتصاد ایران وجهان
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افت ۶۰ هزار تومانی بهای سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )پنجشنبه( با افت ۶۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز معامالتی گذشته به بهای ۶ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان ارزش گذاری شد.هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز در ساعت ۱۳ امروز ۶ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان قیمت گذاری شد.همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۸۰ هزار تومان و هر قطعه 

سکه گرمی ۹۸۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.هر گرم طالی خام ۱۸ عیار ۶۳۵ هزار تومان و هر مثقال طال نیز ۲ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان ارزش گذاری شد.نرخ اونس طال امروز به یک هزار و ۷۲۱ 
دالر رسید.به دلیل تعطیلی واحدهای صنف طال و جواهر، قیمت اعالم شده برای طال و انواع سکه در این روزها بر اساس محاسبه نرخ دالر و قیمت اونس طال در بازارهای جهانی انجام می شود.

مدیرعامل گروه فوالدمبارکه در 
آییــن تکریم و معارفــه مدیران 
پیشین و جدید شــرکت ایریسا 
که با حضــور جمعی از معاونین، 
مدیــران و کارشناســان ایــن 
گــروه در تاریــخ ۲۴ فروردین 
مــاه در محل شــرکت ایریســا 
برگــزار گردید، نقش شــرکت 
ایریســا را در هوشمندســازی 
مدیریــت فوالدمبارکــه با ورود 
 نســل چهارم تکنولوژی امکان 

پذیر خواند.
بــه گــزارش خبرنگار فــوالد، 
حمیدرضــا عظیمیــان،  ضمن 
خــوش آمــد گویی بــه حضار 
خاطرنشــان کــرد: شــرکت 
فوالدمبارکــه بر تمایــز در ارائه 
خدمــات در تمامی حــوزه ها 
تاکید داشــته و حضور شرکت 
های تخصصــی مانند ایریســا 
در کنار فوالدمبارکــه نیز موید 
این نکته اســت. در شــرکتهای 
صنعتی و فوالدی وجــوه تمایز 
زیادی وجود دارد امــا آنچه که 
فوالدمبارکه را از دیگران متمایز 
تر نموده اســت انجــام فعالیت 
های این بنگاه صنعتی در قالب 
فرآیندها و سیستم های تعریف 
 شده در بخش های سخت افزاری

 و نرم افزاری است.
مدیرگــروه فوالدمبارکه تصریح 
کرد: از زمانی که پایه و اســاس 
شرکت فوالدمبارکه بنا نهاده شد، 
همواره به موضوع جذب و انتقال 
تکنولوژی توجه ویژه ای شــده 
و با همین تفکــر، بنیان حرکت 
و مولودی تازه گذاشــته شد که 
 امروز در قالب شرکت ایریسا آن را

 می بینیم.
 ایریســا در کنــار فوالدمبارکه 
شــکل گرفت، رشــد کــرد، به 
بلوغ رسید و امروز به خوبی می 
 IT بینیم که در عرصه فناوری و
 شناخته شده است. در طول بازه

 سی ساله هم شــاهد بودیم که 

ایریسا در نگه داری سیستم های 
موجود و خلق سیستم های جدید 
و نوشتن برنامه های متفاوت به 
خوبی در کنار فوالدمبارکه بوده 
و در مواقعــی کــه فوالدمبارکه 
قصد راه اندازی تجهیز یا تعریف 
سیستم جدیدی داشــته و با بد 
عهدی طرف های خارجی مواجه 
بوده، بــا دل گرمی و پشــتوانه 
توان و تخصص شــرکت ایریسا 
توانســتیم کمبودهــا و نواقص 
را رفع کرده تــا در فوالدمبارکه 
بتوانیم به اهداف از پیش تعیین 
شده برسیم و باید اعتراف کرد که 
ایریسا مانند دیگر مجموعه هایی 
 که کنــار فوالدمبارکه هســتند

 میمون و مبارک است.
وی افــزود: فوالدمبارکه همواره 
با همــکاری و همراهی تیم های 
تخصصی خود توانسته در عرصه 
حمایــت از بومی ســازی تمام 
 شــاخه های صنعت در کشــور

 حمایت نماید. 
همیــن حمایت موجب شــده 
بخش خصوصــی نیــز از قوت 
خاصی برخوردار شده و رشد یابد. 
همگی اذعان دارنــد دولتهایی 
موفق هســتند که بتوانند بخش 
های خصوصی قــوی و قدرتمند 
را بوجود آورند و به خوبی میتوان 
گفــت فوالدمبارکه توانســته با 

توجه به شرکتهای همکار خود، 
بخشی از این وظیفه را انجام دهد.

 بر این اعتقاد هســتیم هر پروژه 
ای کــه در گــروه فوالدمبارکه 
تعریف میشــود تا حد امکان از 
توانمندی مجموعه های مرتبط 
پیرامون خــود در جــای جای 
کشور استفاده کنیم و این اقدام 
هم انجام شده است، اما در بخش 
اتوماسیون و به کارگیری سیستم 
های نوین به این قائل هستیم که 
از توانمندی داخلی شــرکتهای 
گروه فوالدمبارکه به ویژه ایریسا 
و البتــه در قالــب قراردادهای 
 شــفاف و مشــخص اســتفاده

 کنیم. 
گــروه فوالدمبارکه همــواره در 
مســیر بهبود قدم برداشته و هر 
تغییری هم انجام شده در تکامل 
و تعالی ســازمانی این مجموعه 
صنعتی است. به یقین همکاری و 
همراهی همه مدیران و کارکنان 
گروه نیز در کســب موفقیتهای 

گروه حائز اهمیت است.
عظیمیان با اشاره به معنا و تفسیر 
واژه development گفــت : 
این واژه همانگونه که پیشــرفت 
و توسعه معنا میشود در بسیاری 
از موارد تولد را هم شامل میشود 
و ما در این مقطع شاهد هستیم 
که ایریسا با تولدی دوباره و با به 

کارگیری نسل چهارم تکنولوژی 
در هوشمندســازی مدیریــت 
فوالدمبارکــه نیــز میتواند قدم 
بردارد. همانگونه که بســیاری از 
شرکتها از فوالدمبارکه در صنعت 
کشــور الگوبرداری میکنند ما با 
همراهی و حمایــت همه جانبه 
از همدیگر میتوانیم در این مهم 
نیز الگوی دیگر شرکتها و صنایع 
کشور باشیم و این نقش بر عهده 
شرکت ایریسا می باشد و میتواند 
در تمــام کشــور ایفاگــر نقش 

هوشمندسازی باشد.
وی با اشاره به سوابق آقای دکتر 
سراییان مدیرعامل جدید شرکت 
ایریســا، در عرصه فناوری ابراز 
امیدواری نمود، با حضور ایشان، 
شرکت ایریســا در جهت رشد و 
توســعه علم و فناوری و استفاده 
از توان و تخصص کارشناســان 
زبده گام برداشته و با علم و تجربه 
ایشــان شــاهد اتفاقات خوبی 

خواهیم بود.
بنا بــر ایــن گــزارش در پایان 
ایــن مراســم لــوح تقدیــر و 
هدیــه ای از ســوی مدیرعامل 
گــروه فوالدمبارکــه بــه آقای 
مهنــدس نجــف آبــادی اهداء 
و حکــم دکتــر ســراییان بــه 
 عنــوان مدیرعامــل شــرکت 

ایریسا به وی اعطاءشد.

هوشمندسازی مدیریت فوالدمبارکه با کمک نسل چهارم تکنولوژی

بانک مرکزی

هیچ اوراقی در عملیات بازار باز فروخته نشد

حریرچی، معاون وزیر بهداشت:

کرونا احتماال در پاییز اوج می گیرد 
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به گفته محمد شریعتمداری، 
وزیر کار در دوران بحران کرونا 
600 هزار نفر بیکار شده و در 
صندوق بیمه بیکاری ثبت نام 
کرده اند. شریعتمداری اظهار 
داشت که بیش از 600 هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری  
ثبت نام کرده اند. روند افزایش بیکاری در تمامی کشورها 
نگران کننده اســت و در ایران نیــز پیش بینی های الزم 
برای حمایت از برخی کارگران که بر اثر شــیوع ویروس 
کرونا بیکار شده اند، انجام شده است. این در حالی است 
که در گزارش های منتشر شده تعداد بیکاران در بحران 
کرونا بسیار بیشتر از این رقم تخمین زده شده است. در 
همین رابطه صندوق پول هم در گزارشی آمار بیکاری در 
ایران را منتشر کرده است. بر اساس پیش بینی صندوق 
بین المللی پول، نرخ بیکاری در ایران در ســال جاری و 
سال آینده میالدی روندی صعودی را خواهد پیمود و به 
ترتیب به 16.3 و 16.7 درصد خواهد رسید. برآورد اولیه 
صندوق بین المللی پول حاکی از این اســت که در سال 
2019 نرخ بیکاری در ایران 16.1 درصد بوده است. عالوه 
بر این، صندوق بین المللی پول کســری حساب جاری 

ایران در سال جاری میالدی را معادل 4.1 درصد تولید 
ناخالص داخلی کشور پیش بینی کرده است که این رقم در 
سال آینده میالدی احتماالً به 3.4 درصد تولید ناخالص 
داخلی خواهد رسید. کسری حساب جاری ایران در سال 
گذشــته میالدی تنها 0.1 تولید ناخالص داخلی کشور 
بوده و به طور کلی طی دهه های اخیر نیز ایران به ندرت با 
کسری حساب جاری مواجه بوده است. سهم اقتصاد ایران 
از اقتصاد جهانی طی 40 سال گذشته به دلیل مشکالت 
بســیاری که پیش رو داشــته به زیر یک درصد رسیده 
است و این در حالی است که صندوق بین المللی پول در 
جدیدترین گزارش خود اعالم کرده است که اقتصاد ایران 

در دوران پســاکرونا دوباره شش درصد کوچکتر خواهد 
شد. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از 
وضعیت اقتصادی جهان، درباره ایران گفته است که تولید 
ناخالص داخلی کشور در سال 2020 حدود شش درصد 
کاهش خواهد یافت.به اعتقاد بسیاری از فعاالن اقتصادی 
دوران پساکرونا دوران سختی برای اقتصا د ایران خواهد 
و حتی ممکن است سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی را 
از رقم اعالم شده نیز کمتر کند. منابع مالی بسیاری از آغاز 
بحران کرونا تا به امروز صرف کنترل این بحران شده است 
و آنطور که از شواهد مشخص است این بحران کماکان با 
ایران همراه است و تاثیرات بسیار زیادی بر اقتصاد کشور 

خواهد گذاشت. اما صندوق بین  المللی پول می گوید انتظار 
می رود در سال 2020 بدهی خالص دولت ایران به حدود 
33.۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور برسد که 
نسبت به ســال 2019 حدود 22.۵ درصد رشد خواهد 
داشت. این گزارش که روز چهارشنبه 27 فروردین، یک 
روز بعد از انتشار گزارش چشم انداز رشد اقتصادی جهان 
منتشر شده است، می گوید تولید ناخالص داخلی ایران 
در ســال جاری حدود 439.2 میلیارد دالر خواهد بود. 
پارسال این رقم حدود 491 میلیارد دالر بود. بدین ترتیب 
انتظار می رود بدهی خالص دولت در سال جاری میالدی 
به باالی 14۸ میلیارد دالر برسد. صندوق بین المللی پول 
می گوید بدهی خارجی دولت ایران در سال جاری معادل 
2.7 درصد از کل تولید ناخالــص داخلی خواهد بود که 
معادل 11.۸ میلیارد دالر است. پارسال این رقم حدود 10 
میلیارد دالر بود که اتفاقا در آمارهای بانک مرکزی ایران نیز 
همین رقم ذکر شده است.افت رشد اقتصادی و اوج گیری 
بدهی های دولت ایران در حالی است که جمهوری اسالمی 
ایران از صندوق بین المللی پول برای مبارزه با کرونا پنج 
میلیارد دالر وام درخواست کرده است. ارزیابی صندوق 
از رشــد 1.۸ میلیارد دالری بدهی های خارجی ایران در 
سال جاری نشان می دهد که ظاهرا این نهاد بین المللی 
پیش بینی نمی کند ایران بتواند در سال 2020 حدود پنج 

میلیارد دالر از صندوق وام بگیرد. 

وزیر كار: 600 هزار نفر در اثر كرونا بیکار شدند

تشدید بحران بیکاری در پسا کرونا
 انزوای اقتصادی در پساكرونا                                                                                         اقتصاد ایران دوباره شش درصد كوچکتر می شود

اقتصاد ایران نتوانست با سرعت اقتصاد جهانی هماهنگ شود
علی مروی، اقتصاددان

رشد اقتصاد جهانی به دلیل ظهور اقتصادهای نوظهور شتاب بیشتری گرفته است. کشورهای چین، هند، روسیه، کره جنوبی و کشورهایی از این  دست با سرعت باالی رشد اقتصادی که داشته اند توانستند سرعت رشد اقتصاد جهانی را افزایش 
دهند که اقتصاد ایران به هیچ عنوان نتوانست خود را با این سرعت هماهنگ کند. به دالیل بسیاری سهم رشــد اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی به زیر یک درصد حتی بیشترهم سقوط خواهد کرد. اقتصاد ایران در چند دهه اخیر به دلیل لختی 
و کندی بسیار شدید همچنان شاهد کاهش سهم خود از اقتصاد جهانی است. سیاست انزوای ایران در چند سال اخیر، تحریم ها و پسابرجام متاسفانه زمینه را برای کاهش رشد اقتصادی کشور فراهم کردند. همچنین مشکالتی نیز در درون 
اقتصاد ایران وجود دارد. زیرساخت های اقتصادی محکم نیست و بستر استحکام آن نیز فراهم نمی شود. حتی در دوران پهلوی نیز اقتصاد ایران تنها رونمای خوبی داشته در در باطن همان اقتصاد کند را داشته ایم. بنابراین منطقی است که سهم 
اقتصاد ایران به زیر یک درصد و حتی کمتر نیز تنزل پیدا کند. اما در رابطه با کوچک شدن دوباره شش درصدی اقتصاد ایران باید اشاره شود که تا حدودی این تخمین قابل پیش بینی نیست. عبور از این شرایط و برنامه ریزی و سیاستگذاری 
برای اقتصاد در سال 99 نیازمند واکنش درست در موقعیت کنونی با حکمرانی هوشمندانه و ســپس با توجه به نتایج حاصل شده تعریف چشم انداز برای سال آینده میسر می شود.هرچند بحران کرونا می تواند به این پیش بینی دامن بزند اما 
چون تاریخ دقیقی برای پایان بحران کرونا وجود ندارد باید دید در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد و شاید این رقم حتی بیشتر از رقم اعالم شده باشد.اگر کرونا مهمان دو یا سه ماهه در ایران بود می توانست اثرات کمتری را برای اقتصاد ایران 
داشته باشد. اما با توجه به اعالم مسئوالن مبنی بر اینکه این مهمان ناخوانده همچنان تا پاییز بلکه تا زمستان در کشور وجود دارد باید بخش زیادی از منابع تولیدی صرف کرونا شود. این موضوع موجب توقف برنامه های توسعه ای خواهد شد که 
کاهش درآمدهای نفتی نیز به آن دامن خواهد زد. کسری بودجه شدید دولت، کاهش درآمدهای دولت از منابع مالیاتی هم که سالهاست با اقتصاد ایران همراه هستند که همین عوامل موجب کوچک و کوچکترشدن اقتصاد کشور خواهند شد. 

چشم  انداز  بازار  مسکن
بیت اهلل ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن

اینکه ما در در این ایام و حتی تا چند ماه آینده شاهد کاهش اجاره بها در بازار مسکن باشیم بعید نیست چراکه رکود متاثر از کرونا این اتفاق را رقم خواهد زد. در حال حاضر به دلیل تعطیلی پروژه ها و کسب و کارها 
کارگران و بخصوص کارگران ساختانی شهرهای بزرگ را ترک کرده اند و شاهد خلوتی قطب های اقتصادی در کشور هستیم. 

در بازار ساخت و ساز در حال حاضر تحرکی دیده نمی شود اما این اتفاق را باید با مثال آتش زیر خاکستر مقایسه کنیم چراکه بازار مسکن و اجاره بها در دوران پساکرونا شاهد رونق خوبی خواهد بود. البته تمام این 
اتفاقات بستگی به تاریخ اتمام بحران کرونا دارد که چه زمانیاز کشور خارج خواهد شد. اما این نکته به روشنی دیده می وشد که قطب های اقتصادی کشور که در حال حاضر خلوتی را تجربه می کنند با اتمام بحران 
بیماری به شلوغی روزهای قبل از کرونا بازگردند و رونق مسکن را ایجاد کنند. بنابراین کاهش اجاره بها و رکود بازار مسکن اتفاقی موقتی است اقتصاد مسکن برای روزهای پساکرونا آماده خواهد بود. به عبارتی در 

شرایط فعلی با توجه به قیمت ها ممکن است تقاضای نسبی در کوتاه مدت عقب نشینی کند اما تقاضای مطلق خواه ناخواه بروز پیدا می کند و این انباشتگی همانند جمع شدن آب در پشت سد بازار مسکن است.
اما از سوی دیگر شاهد تغییرات جهانی متاثر از ویروس کرونا نیز هستیم. چین، آمریکا، اروپا و بقیه کشــورها دچار افت اقتصادی شده اند و در دوران پساکرونا به دلیل اینکه اقتصاد از غرب به سمت شرق شروع به 
رشد کردن خواهد کرد در ایران شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود. چین باز هم به عنوان قدرت اقتصادی مطرح خواهد شد و ایران به دلیل روابط حسنه ای که با این کشور دارد و همچنین بسترهای سرمایه گذاری 
مطلوبی نیز دارد رشد خواهد کرد. دنیا به تولید چین احتیاج پیدا می کند و چین به سوخت ایران نیازمند می شود. اقتصاد مسکن هم راه می افتد و ممکن است نرخ ها باال برود اما با توجه به افزایش تولید ناخالص 

داخلی، نگران کننده نیست.
این چرخش ایران را در موقعیت خوبی قرار خواهد داد و این موقعیت بر تمام بخش های اقتصادی تاثیرگذار است. بنابراین اقتصاد بازار مسکن نیز رشد می کند و به هر ترتیب باید انتظار افزایش قیمت را نیز داشته 

باشیم. چراکه تقاضا در آن زمان افزایش می یابد و این یک واقعیت است که با افزایش تقاضا قیمت ها نیز رشد کنند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران، 
گفت: امســال افزایش نرخ اجاره بها کمتر از خط 
تورم خواهد بــود و حتی در شــهرهای کوچک، 
افزایش اجاره نخواهیم داشت و در مجموع میزان 
اجاره بها زیر خط تورم خواهد بود.»حسام عقبایی« 
در خصوص چشــم انداز بازار اجاره بها در چندماه 
آینده، گفــت: فصل نقل و انتقــاالت از فروردین 
شروع شده اســت اما از آنجایی که به دلیل شیوع 
کرونا مســتاجری نبوده و خانه ای بــرای بازدید 
آماده نبود، جابجایی انجام نشده است.وی گفت: 
بیشتر مستاجران قراردادهای اجاره را در فرودین 
امسال تمدید کردند و آنهایی که موفق به توافق با 
موجران نشدند در ماه های آینده احتماال »خرداد« 
به بنگاههــای امالک مراجعه خواهند داشــت و 
پیش بینی می شــود به دلیل تناســب در عرضه 
و تقاضا افزایش اجاره بها نیــز در خط تورم باقی 
بماند.عقبایی افزود: امسال رشد حقوق کارمندان 
و کارگران در مرز 21 درصد تعیین شــده است 
و همزمان گرانی کاالها و لوازم اولیه را داشــتیم 
و امیدواریم موجران تصمیم نداشــته باشــند از 
سبد اجاره کســری بودجه ماهیانه خود را تامین 
کنند.وی گفت: در این شرایط به موجران توصیه 
می کنیم با توجه به وضعیت کسب و کارها و رکود 
اقتصادی قاعده انصاف را رعایت کنند؛ هم کارگران 
هم کارمندان زیادی تعدیل شده اند و در حرکتی 
برای همراهی با مردم نــرخ اجاره بها را متعادالنه 
افزایــش دهند.عقبایی در خصــوص پیش بینی 
خود از قیمت مسکن در بهار امسال نیز، گفت: ما 

یک رکود تورمی در نیمه دوم سال 9۸ داشتیم که 
ناشی از رشــد نامتعارف و سونامی قیمت مسکن 
در نیمه نخست سال 9۸ بود؛ شرایط در نیمه دوم 
سال 9۸ با رکود غیر تورمی درحال پیشرفت بود 
که در 1۵ بهمن بازار مجداد رکود تورمی داشت، 
قیمت ها روند صعودی گرفت چرا که متقاضیان 
خرید مسکن از ترس گران شــدن خانه در سال 
99 وارد بازار شدند و رشــد تقاضا قیمت ها را باال 
برد.وی ادامه داد: این رکــود تورمی در نیمه دوم 
بهمن تا هفته اول اسفند ماه ادامه داشت تا اینکه 
از دهم اسفند ماه کرونا بازار مسکن را به رکود برد؛ 
هنوز مشــاورین امالک در تهــران اجازه فعالیت 
ندارند و ســی ام فرودین ماه حق بازگشایی دفاتر 
امالک خود را دارند. در اســتانها نیز سه روز است 
که دفاتر فروش ملک باز شده است اما گزارش های 
رسیده به ما حاکی از کاهش روند قیمت ها نیست 
و متاســفانه قیمت ها در بخش مسکن نسبت به 
ماه گذشته روند نزولی را طی نکرده است.عقبایی 
ادامه داد:پیش بینی ما این است که بازار در نیمه 
نخست ســال 99 رکود تورمی را در پیش خواهد 
گرفت، وضعت رکود در اریبهشــت ماه با توجه به 
آغاز ماه رمضان که هر ساله موجب کاهش حجم 
معامالت می شود ادامه دار است اما از آنجایی که 
انباشــت تقاضا را در ماه های اســفند و فروردین 
داشتیم ممکن است حجم معامالت تکانی بخورد. 
البته هنوز کرونا تمام نشده است بر همین اساس 
در خرداد ماه امسال اوج مراجعه مردم را به بنگاهها 

خواهیم داشت.

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی تهران می گوید: 
با توجه به اینکه مقرر شد نرخ دستمزد کارگران 
تا 21 درصد افزایش یابد چنانچه با این وضعیت 
نرخ ارز، قیمــت بیمه و مالیــات تغییری نکند، 
منطقی اســت که قیمت مصالح ساختمانی بین 
22 تا 23 درصد گران شود.رئیس اتحادیه مصالح 
ساختمانی تهران درباره وضعیت بازار ساخت و 
ســاز گفت: قیمت گذاری مواد کانی غیرفلزی از 

دستور دولت خارج شده است.
 با این شــرایط ما معتقدیم کــه قیمت مصالح 
ساختمانی را باید عرضه و تقاضا تعیین کند و نه 
تولیدکنندگان. چرا که ورود تولیدکنندگان در 
عرصه قیمت گذاری اثر سویی را در بازار به همراه 
خواهد داشت و رقابت منفی را برای فعاالن بازار 
به همراه دارد.اســماعیل کاظمی افزود: چنانچه 
ویروس کرونا در ســه ماهه ابتدایی ســال مهار 
نشود صنعت ساخت و ســاز دچار رکود خواهد 
شد. این موضوع می تواند رقابت منفی را در میان 
فعاالن بازار رقم زند. یعنی قــدرت خرید مردم 

برای ســاخت و ســاز فروکش می کند از این رو 
برخی از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، برای 
فروش کاالهایشان ترفندهای جدیدی را از جمله 
کاهش قیمت محصوالت یا ارائه تخفیف بر روی 
برخی کاالها اعمال خواهند کرد که این موضوع 
هم به ضرر تولیدکننــدگان، توزیع کنندگان و 
مصرف کنندگان خواهد شد.او با اشاره به وضعیت 
ساخت و ساز در شــش ماه دوم سال اظهار کرد: 
بعید است ســرمایه گذاران در شش ماه نخست 
سال اقدامی جهت ســاخت و ساز مسکن داشته 
باشند. البته دولت هم برای مهار کردن رکود در 
صنعت ساخت و ســاز نباید غافل شود.کاظمی 
با اشــاره به تاثیر افزایش نرخ دستمزد بر مصالح 
ســاختمانی گفت: با توجه به اینکه مقرر شــد 
نرخ دستمزد کارگران تا 21 درصد افزایش یابد 
چنانچه با این وضعیت نــرخ ارز، قیمت بیمه و 
مالیات تغییری نکند، منطقی اســت که قیمت 
مصالح ســاختمانی بین 22 تا 23 درصد گران 

شود.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: قیمت هر کیلو زنجبیل 
با افزایش مجدد به 70 تا ۸۵ هزار تومان در میدان مرکزی 
رسیده است.اســداله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان 
میوه و سبزی تهران درباره آخرین تحوالت بازار میوه و 
صیفی اظهار کرد: قیمت برخی اقالم همچون لیموترش، 
لیموشیرین و زنجبیل نسبت به هفته های اخیر تا حدودی 
افزایش یافته است.وی قیمت کنونی هر کیلو لیموترش 
را 1۸ هزار تا 29 هزار تومان، لیموشیرین 1۵ هزار تا 24 
هزار تومان و زنجبیل 70 تا ۸۵ هــزار تومان اعالم کرد.

کارگر ادامه داد: قیمت زنجبیل طی ماه های اخیر به 110 
هزار تومان رسید که با ورود اتحادیه اعضا ملزم به فروش 
زنجبیل با قیمت 60 هزار تومان شدند.این مقام مسئول 
قیمت هر کیلو پرتقال تامسون شمال را 4 هزار و ۵00 تا 7 
هزار و ۵00 تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو پرتقال 
تو ســرخ ۵ هزار و ۵00 تا ۸ هزار تومان، پرتقال رسمی 
جنوب ۵ هزار تا 7 هزار تومان، پرتقال رســمی شمال 4 
هزار تا 6 هزار تومان، ســیب لبنانی زرد 4 هزار تا 9 هزار 
تومان، سیب لبنانی قرمز 4 هزار تا ۸ هزار تومان و کیوی 
6 هزار تا 11 هزار تومان است.وی ادامه داد: در حال حاضر 

هر کیلو خیار بوته ای با نرخ 3 هزار و ۵00 تا 6 هزار تومان، 
خیار گلخانه 3 هزار و ۵00 تا ۵ هزار تومان، گریپ فروت 
تو سرخ 3 هزار تا ۵ هزار تومان، گریپ فروت تو سفید 3 
هزار تا 4 هزار تومان، نارنگی تخم پاکستانی 6 هزار تا 10 
هزار تومان، ملون 4 هزار تا ۸ هزار تومان، طالبی ۵ هزار تا 
9 هزار تومان و هندوانه یک هزار و 200 تا 3 هزار تومان در 
میدان مرکزی میوه و تره بار و با احتساب 3۵ درصد سود 
در خرده فروشی ها عرضه می شود.رئیس اتحادیه میوه و 
سبزی از کاهش 1۵ هزار تومانی قیمت موز در بازار خبر 
داد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو موز در میدان مرکزی 11 
هزار و ۵00 تا 1۵ هزار و ۵00 تومان است.کارگر قیمت هر 
کیلو بادمجان قلمی را 3 هزار تا 6 هزار تومان اعالم کرد و 
افزود: نرخ هر کیلو بادمجان گلخانه ۵ هزار تا 9 هزار تومان، 
باقالی 3 هزار و ۵00 تا ۵ هزار تومان، پیاز شیری 2 هزار تا ۵ 
هزار و ۵00 تومان، پیاز زرد 2 هزار و ۵00 تا ۵ هزار و ۵00 
تومان، کلم بروکلی 12 هزار تا 20 هزار تومان، نارنج 2 هزار 
تا 3 هزار و ۵00 تومان، سیب زمینی نو 3 هزار و ۵00 تا 
6 هزار تومان، سیب زمینی کهنه 2 هزار تا 4 هزار تومان و 

سیر خشک 20 تا 27 هزار تومان است.

یک مقام مســئول با بیان اینکه بحران مازاد شیر دامن گیر 
دامداران شده اســت، گفت: لبنیاتی ها یا شیر نمی خرند و یا 
اینکه چک سه ماهه می دهند.فرزاد نیا، دبیر کمیته تخصصی 
شیر خراســان رضوی گفت: این روزها بازار شیرخام یعنی 
گاوداران و دامپروران وضعیت بغرنجی دارند؛ به نحوی که از 
سویی باکاهش تقاضا، کارخانجات لبنی ضمن کاهش قیمت 
و پرداخت چند ماهه پول شیر، خریدشان را کاهش دادند و 
از سوی دیگربه رغم مصوبه ستاد تنظیم بازار و پیگیری های 
وزرات جهاد کشــاورزی جهت صادرات شــیر خشک هنوز 
متأسفانه اقدام مهمی انجام نشده؛ ضمن اینکه برگشت شیر 
خام از کارخانجات رو به افزایش است.وی افزود: شیوع ویروس 
کرونا اوضاع بازار شیرخام را وارد بحران بی سابقه ای کرده است 
که خیلی از دامداران شیر موجود را بدون مصرف دور می ریزند 
یا برای دپوی شیرخشک به کارخانجات شیرخشک می دهند؛ 
ضمن اینکه متأســفانه علی رغم اینکه خیلی از این مسائل 
رسانه ای هم شد، هنوز اقدام درخوری صورت نگرفته و بیش از 
یک ماه است که کشور در مساله شیر و شیرخشک به شکلی 

ســردرگم و مبهم عمل می کند؛ حال آنکه راه حلش کاماًل 
شفاف و روشن و اجازه صادرات شیرخشک است.به گفته فرزاد 
نیا، با تصمیم گیری ستاد مبارزه با آثار کرونا به ریاست محمد 
نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیــس جمهوری، صادرات 10 
هزار تن شیرخشک صنعتی با معرفی دو انجمن شیر خشک 
و صنایع لبنی تا پایان فروردین 99 بالمانع شد و به رغم صدور 
مجوز صادرات در 26 اسفندماه، متأسفانه انباشت شیر خشک 
ادامه دارد و شرایط به گونه ای است که با اختالف قابل توجه، 
به زیر نرخ مصوب نیز رسیده است.وی افزود: کارخانجات لبنی 
پرداخت روزانه قیمت شیر خام را به چک های مدت دار 3 ماه 
تغییر داده اند و به عبارت دیگر دامداران با خرید نقدی علوفه 
مجبورند شیر خام را به صورت مدت دار بفروشند تا شیر خام 
روی دستشان نماند و برخی دیگر که امید داشتند با تبدیل 
شیر خام به شیر خشــک صنعتی و صادرات آن، می توانند 
هزینه هایشان را تأمین کنند، در حالیکه حدود یک ماه است 
که درگیر نامه نــگاری با وزارت جهاد کشــاورزی و گمرک 

هستند تا مجوز صادرات را کسب کنند.

شــرایط حاکم بر اقتصاد 
به دلیــل بحــران کرونا 
شرایطی سخت و غیرقابل 
پیش بینی شده است. به 
دلیل بحران کرونا بسیاری 
از بخش هــای اقتصادی تحت تاثیر قــرار گرفته 
اند. بازار مســکن و اجاره بها یکــی از مهم ترین 

بخش هایی اســت که به دلیل بحــران های اخیر 
و شــیوع بیماری تاح تاثیر قرار گرفته و معامالت 
مسکن را تا حد چشمگیری کاهش داده است. این 
اتفاق به باور بسیاری از فعاالن بازار مسکن موجب 
کاهش نرخ اجاره بها خواهد شــد و از طرفی دیگر 
به دلیل کاهش فعالیت های عمرانی بســیاری از 
مهاجران کســب وکاری به پایتخت را به شهرهای 
خود بازخواهد گرداند. عاملی که می تواند در جهت 
منفی و کاهش قیمت اجاره عمل کند، این اســت 
که توقف فعالیت های اقتصادی در تهران به حدی 

برسد که بسیاری از مهاجران کسب وکاری به این 
نتیجه برسند که به شهرهای مبدأ خود بازگردند. 
در این صورت، تقاضا برای اجاره مسکن و به دنبال 
آن، قیمت هــا کاهــش خواهــد یافت.اما مهدی 
سلطان محمدی، کارشناس مسکن در این رابطه 
اظهار کرد: برای توضیح این امر اول باید مشخص 
کنیم که با چه وضعیتی روبه رو هستیم.  در حوزه 
عرضه، مشخصاً پدیده کرونا تأثیر منفی داشته، به 
این شکل که ساخت وسازها تا حدی متوقف شده یا 
در بخش هایی هم که تعطیل نشده اند، سرعتشان 

کاهش یافته است. اینکه این روند به حالت عادی 
برخواهد گشت یا خیر به زمان نیاز دارد و به همین 
دلیل، دولت فعاًل با احتیاط، بخش هایی از اقتصاد  
را بازگشایی می کند و بعید هم نیست که در آینده 
نزدیک یک عقب گرد ضروری باشد. به این ترتیب، 
نمی توان زیاد مطمئن شــد که به سمت گشایش 
فعالیت های اقتصادی حرکــت می کنیم. بنابراین 
عرضه مســکن تحت تأثیر قــرار خواهد گرفت و 
اگر هم فعالیت های ساخت وســاز آغاز شود، قطعاً 

به اندازه سال گذشته نخواهد بود.

آتش زیر خاكستر بازار مسکن در پساكرونا شعله ور خواهد شد

پیش بینی  کاهش  اجاره بها
كاهش  موقتی  اجاره  بها  با ترک تهران توسط مهاجران

گروه اقتصادی
News kasbokar@gmail.com

اجارهبهاامسالکمترازتورمافزایشمییابد

مصالحساختمانیگرانمیشود

التهابمجددقیمتزنجبیلدربازار

بحران مازاد شیر دامن گیر دامداران شد

لبنیاتیهاشیرنمیخرندیاچکسهماههمیدهند

يادداشت
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رئیس پلیس فتای استان 
زنجان در حالــی روز پنج 
شــنبه بــه مــردم اخطار 
 داد کــه مــردم تنهــا از 
ســایت هــای دارای نماد 
اعتماد الکترونیک خرید کنند که هنوز مــردم در این باره 
آگاهی زیادی ندارند. این در حالی اســت که رئیس پلیس 
فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی اســتان 
همدان گفت: با توجه به افزایش استقبال مردم از خریدهای 
اینترنتی پس از شــیوع ویــروس کرونا، آمــار پرونده های 
کالهبرداری از طریق خریدهای آنالیــن اینترنتی افزایش 
یافته است.با توجه به اینکه کســب و کارها، استارتاپ ها و 
خریدهای اینترنتی در ایام اخیر افزایش و توسعه پیدا کرده ، 
قابل ذکر است کسب و کار اینترنتی مجوزدار، سایت اینترنتی 
دارد و ســایت های مربوطه دارای نمــاد اعتماد الکترونیک 
از ســازمان صمت بوده و در غیر این صورت نامعتبر است. 
کالهبرداران به منظور اخاذی از مــردم با جعل »ای نماد« 
مردم را فریب می دهند و پول های کالنی به جیب می زنند. 
در همین راستا مرکز توسعه تجارت الکترونیک اطالعیه ای 
صادر کرد و به مالکان دامنه و کســب   وکارهای اینترنتی به 
مدت یک هفته فرصت داد که از تاریخ انتشــار این اطالعیه 
نسبت به حذف یا اصالح هرگونه مصادیق جعل ای نماد اقدام 
کنند و پس از اتمام مهلت مذکور، در صورت مشاهده هر یک 
از مصادیق جعل، بالفاصله برخــورد قانونی صورت خواهد 
گرفت.برای بررســی این موضوع پای صحبــت های مدیر 
سامانه پایشگر هوشمند مرکز توســعه تجارت الکترونیکی 
نشستیم. گفتگوی »کسب و کار« با سارا جامی را می خوانید.

؟   مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چه برخوردی 
با جاعالن »ای نماد« انجام داده است؟

ما سامانه پایشگر هوشمند را پیاده سازی کردیم تا بتوانیم 
جعل لوگوی نماد را به صورت هوشمند و سیستمی شناسایی 
کنیم زیرا سرعت و تعداد این تخلفات باالست و نمی توانیم 

با چشم و توسط کارشــناس نظارت به صورت دستی انجام 
دهیم. خاص جعل نماد سناریویی را پیاده سازی کردیم که 
بتوانیم تصویرهای جعلی را با )Image Processing( یا 
روش های پردازش تصویر در واقع شناســایی کنیم. نتایج 
پایش های سال جدید هنوز مشخص نشده و آماری ندارم. 
در سال گذشته اوایل اسفندماه ما آماری را دادیم که از کل 
متقاضیانی که درخواست نماد اعتماد به نوعی دادند؛ ولی 
نتوانسته اند به هر دلیلی نماد بگیرند و آن سایت هایی که 
نمادشان منقضی شده یا تعلیق شده است یعنی دارای مجوز 
فعالیت نیستند، پایشی انجام دادیم که حدودا مجموع این 
سایت ها 50 هزار سایت شد که تقریبا از بین این 50 هزار، 
2 هزار جعل نماد داشتیم. کارشناســان این 2 هزار سایت 
را بررســی کردند. 200 نماد تصویر جعلی نماد بود که باز 
از میان آنها برخی رفع تخلف انجام شــد، جعل و لوگوها را 
برداشتند. برخی ناآگاهانه بود و فکر می کردند نماد آنها هنوز 
هست یا به صورت ناآگاهانه روی سایت نویس آنها این لوگو 
تعبیه شده بود و آنها هم گذاشته بودند به جای خود بماند. از 
بین این سایت ها، حدود 30 سایت منجر به برخورد قانونی 
شدند که اولین گام این بود که درخواست فیلتر شدن آنها را 
از سوی دادستانی دادیم و طبق اطالعیه جدید، این است که 
تمام کسانی که اقدام به جعل لوگو می کنند، از زمان انتشار 
این اطالعیه ســه هفته فرصت دارند که این جعل را از بین 
ببرند. در غیر این صورت با همه آنها برخورد قانونی صورت 
می گیرد و عالوه بر فیلتر، دادخواســت حقوقی تنظیم می 

کنیم که از آنها شکایت کنیم. 

؟   آیا همه کســب و کارها را پایش می کنید یا 
جامعه آماری مشخصی برای پایش نماد دارید؟

پایش هایی که انجام و جعل تشــخیص داده می شود، فعال 
روی کســب و کارهایی اســت که یک بار در نماد ثبت نام 
کرده اند یا نماد نگرفتــه اند یا تعلیق و منقضی شــده اند؛ 
یعنی هنوز ما کل وب ســایت ها یا کل URLهایی که این 
 کار را انجام می دهند و در ســطح کشور هســتند را پایش 
نمی کنیم؛ بنابراین آماری که ما می دهیم صرفا روی دیتابیس 
و پایگاه داده هایی است که خود سازمان از کسب و کارها دارد 

و آنها را مورد پایش قرار می دهیم که این اتفاق نیفتد و منجر 
به کالهبرداری نشود.اگر کسی نماد اعتماد را دریافت کند از 
سمت مرکز توسعه یک کد به او داده می شود و او این کد را 
در وب سایت خود می گذارد و نماد واقعی مخصوص خودش 
نمایش داده می شود؛ یعنی این طور نیست که به او بگوییم 
عکس نماد را در سایت قرار دهد. ما این دیتا را به آن شخص 
می دهیم و او آن را روی وب سایت خود قرار می دهد و نماد 
واقعی خود او نمایش داده می شود و اگر مخاطب یا خریدار 
روی آن نماد کلیک کند، پروفایل شناسنامه اصلی کسب و 
کار را می بیند. پس چیزی که خریدار باید دقت کند و ما بارها 
هم اطالع رسانی کردیم، این است که وقتی که به دنبال مجوز 
نماد اعتماد آن ســایت می گردد حتما روی آن نماد اعتماد 
کلیک کند و ببیند پروفایل واقعی آن کسب و کار وجود دارد یا 
خیر. سایت هایی که اقدام به جعل نماد می کنند اکثرا تصویر 
آن را می گذارند و وقتی روی این تصویر کلیک می کنید، هیچ 
اتفاقی نمی افتد یا به صفحه دیگری هدایت می شوید که با 
آدرس صفحه شناسنامه هایی که نماد به آنها تعلق می گیرد 
متفاوت است. پس خریدار اینجا می تواند یک مقداری از این 
موضوع پیشگیری کند با آگاهی که دارد، آدرس و پروفایل را 
چک می کند و بعد خرید می کند. وب سایت هایی که تصویر 
گذاشته اند معموال سایت هایی هستند که پشت این تصویر 

چیزی نیست. 

؟   در شــرایطی که مردم برای خرید اینترنتی 
تشویق می شوند تا با شیوع بیماری کرونا، کمتر 
حضوری خرید کنند، خریدهای اینترنتی افزایش 
یافته است. آیا الزم نیست سرعت پایش کسب و 

کارها نیز افزایش یابد؟
درست است و به همین دلیل است که سامانه پایشگر هوشمند 
را پیاده سازی کردیم که یک سری خزشگر بتوانند به صورت 
موازی و با سرعت داخل این وب ســایت ها خزش و لوگوها 
و تصاویر جعلی را پیدا کنند. پیش از این دســتی بود و آمار 
زیادی درنمی آمد و به کندی انجام می گرفت؛ اما ســرعت 
تشخیص در حال حاضر باال رفته است. در حل حاضر فازهای 
اولیه است که این کار انجام شده مقداری در برخورد قانونی 

دست نگه داشــتیم و در حال حاضر اطالعیه صادر کرده ایم 
که همه مطلع باشــند و بدون آگاهی نباشد. یعنی کسب و 
کارهایی که به هر دلیلی این لوگو را نگه داشتند ما 200 جعل 
نماد پیدا کردیم که وقتی با آنها تماس گرفته و بررســی شد 
تقریبا 85 درصد این را رفع کردند )چه آگاهانه دست به این 
کار زده بودند و چه نا آگاهانه( و اقرار به اشتباه کردند و فقط 
15 درصد یعنی 29 سایت مانده اند که ما با آنها برخورد قانونی 
کردیم که این سایت ها فیلتر شده اند. در حال حاضر دوباره 
اطالعیه داده ایم که عالوه بر فیلتر، اقــدام قانونی دادگاهی 
و حقوقــی برای آنها انجــام می دهیم. یعنی مرکز توســعه 
دادخواســت علیه آنها تهیه می کند که این کار باعث شود 
حالت بازدارندگی به وجود بیاید و کسب و کارها فکر نکنند 
اگر اشــتباهی انجام دادند و این لوگو را اشــتباها گذاشتند 
اتفاقی نمی افتد. ما با اطالعیــه ای که صادر کردیم تصمیم 
بر این است که ما به شما اخطار نمی دهیم یا بررسی کنیم یا 
پیگیری کنیم. اگر ببینیم جعلی انجام شده و نماد نداشته اند 
ولی تصویر نماد را گذاشته اند حتما برخورد قانونی را انجام 
می دهیم شاید خود سایت هم مطلع نباشد. این اطالعیه به 
این منظور صادر شده است که سرعت برخورد را باالتر ببریم.

؟   با توجه به افزایش کالهبرداری های اینترنتی 
آیا قرار نیست همه ســایت ها مورد پایش قرار 

بگیرند؟
ما در کمیته نظارت بر کســب و کارهــای اینترنتی این 
موضوع را مطرح کردیم که دبیرخانه آن مرکز توســعه 
تجارت الکترونیکی است و این موضوع را مطرح کردیم 
که پایشگر ما به لحاظ فنی در این حوزه مشکلی ندارد و 
می توانیم کل جامعه ســایت ها را بررسی کنیم و فقط 
نیازمند اطالعات و ورودی هستیم که هر کدام از دستگاه 
های امنیتی، انتظامی یا دستگاه های مجوزدهنده و به 
عبارتی همه دستگاه هایی که مساله آدرس )URL(ها 
را دراختیار دارند، اگر اینها را در اختیار ما قرار بدهند ما 
آنها را نیز پایش می کنیم و شاید در جامعه ای بزرگ تر 
که درخواست نماد هم نداده باشند این جعل نماد بیشتر 
هم صورت گرفته باشد. ســامانه ما آمادگی این را دارد 
که قرار است با همکاری دستگاه های نظارتی، دستگاه 
 های مجوزدهنده، دستگاه های امنیتی این ورودی ها،

 آدرس ها  )URL( به ما داده شود تا پایش را در سطح 
وسیع تری انجام بدهیم. 

با افزایش خریدهای اینترنتی در پی شيوع كرونا رخ داد

کالهبرداری  با جعل نماد  اعتماد  
رئيس پليس فتای استان زنجان: فقط از سایت های دارای نماد اعتماد خرید كنيد

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

 آموزش به مردم برای مقابله با کالهبرداری های اینترنتی  
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

کالهبرداری چه در فضای آنالین و چه در کسب و کارها در فضای آفالین همیشه وجود داشته است. به هر حال عده ای به دنبال به دست آوردن پول و سود بدون تالش و ارزش آفرینی و زحمت هستند و از روش های غیرقانونی و فریب و کالهبرداری این کار را انجام می دهند. همان طور که در فضای آنالین مثاًل با فروش مال غیر، چک جعلی، محصول 
تقلبی و غیره فروخته می شود، در فضای آنالین هم برخی کالهبرداران حضور دارند و با روش های مختلف، از مردم به شــکل آنالین کالهبرداری می کنند.  خریداران در فضای آنالین همان طور که در فضای آفالین سعی می کنند با بررسی و دقت، در دام کالهبرداران نیافتند، در فضای آنالین هم باید روش های مختلف سعی کنند از اصالت و هویت 

فروشنده و ارائه دهنده یا معرفی کنندۀ محصول یا خدمت در فضای آنالین اطمینان حاصل کنند.
در کشور ما چند سال پیش، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این منظور شکل گرفت که کسب و کارهای اینترنتی احراز هویت کند. این مرکز در پی این مشکل شکل گرفت که سایتی که صاحب و مالک آن معلوم نبود، یک هاست و دامنه می گرفت و آن را به یک درگاه وصل می کرد و پول هایی را به جیب می زد. دلیل هم این بود که بانک ها نشانی و 
سایر اطالعات را بررسی نمی کردند و حساب های مجهول الهویه داشتیم. یادمان هست که اوضاع طوری شد که خود بانک ها مجبور شدند یک بار دیگر با کارت ملی، صاحبان حساب ها را احراز هویت کنند. به هر حال، از آنجا که هیچ نشانی قابل اطمینانی از صاحبان سایت ها نبود که بشود شکایت و فرایند قضایی را در مواردی که کالهبرداری اینترنتی 
اتفاق می افتاد پیگیری کرد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به این نیاز شکل گرفت. قرار شد کسی که می خواهد درگاه پرداخت بانکی بگیرد و فروش داشته باشد، یک جایی، آدرس، تلفن و موبایل خود را ثبت کند و هویت )نه صالحیت( متقاضی احراز شود که اگر فردا اتفاقی افتاد، بشود از این شخص شکایت کرد یا بتوان به دادگاه رفت و 
آدرسی موجود باشد که دادگاه بتواند متهم را فراخوانی کند. این امکان قبال نبود و با ایجاد ای نماد میسر شد. این مرکز شکل گرفت و به تدریج اعتماد مردم به این نماد ایجاد شد. طبیعی است که کالهبرداران دوباره سوءاستفاده را شروع می کنند. مثاًل با قرار دادن لوگو جعلی اینماد در سایتشان اعتماد خریدار را جلب می کنند و بعد از طریق روش هایی 
مثل کارت به کارت از آنها پول می گیرند. حاال این کارت ها هم برخی اجاره ای است. یعنی لوگو که جعلی است. شماره حساب و کارت هم متعلق به فردی دیگر است. حاال اگر شکایتی صورت بگیرد پای صاحب کارت گیر است اما کالهبردار قسر در می رود. می توان با فردی که کارت و حساب خودش رابه طمع چند میلیون تومان اجاره داده  برخورد کرد 

ولی این برای خریدار مالباختگان پول نمی شود. با چنین روش هایی کالهبرداران از اینماد سوء استفاده می کنند.
تنها راهی که می توان جلوی چنین کالهبرداری هایی را گرفت برخورد سریع و قاطع است.  در مورد  یکسری موضوعات سریع  عمل  می کنیم  ولی نمی توانیم این کالهبرداران را بگیریم؟ شاید امکانات و منابع الزم وجود ندارد. اگر این طور باشد، باید شعبه هایی که باید دنبال کالهبرادارن باشند را تقویت کنیم و به آنها امکانات و منابع بدهیم و با دستگیری 

این کالهبرداران و اعالم آن، در دیگرانی که استعداد کالهبرداری را دارند هشدار بدهیم که سرعت عمل و برخورد وجود دارد.
از طرف دیگر، در رسانه های عمومی علی الخصوص صدا و سیما باید آگاه های عمومی مردم را ارتقاء بدهیم. چرا صدا و سیما فقط به تبلیغات می پردازد؟ چرا آنتن خود را می فروشد؟ بهترین ساعت های صدا و سیما فروخته شده است. بهترین زمان ها برای آگاهی بخشی به مردم باید اختصاص داده شود که این اتفاقات نیفتد.

مثاًل باید به مردم آموزش داده شود که لوگوی اینماد سایت ها را راستی آزمایی کنند. مثاًل روی لوگو باید کلیک بخورد، آنگاه وارد سایت اینماد شود و اطالعات سایت در سایت اینماد بررسی شود. مردم اگر این را بدانند و اطالع رسانی و آگاهی بخشی کافی در این راستا انجام بگیرد، خود مردم می توانند لوگوی فیک را تشخیص دهند.
قوه قضائیه هم که احتماالً به دلیل کمبود منابع انسانی و نیرو نمی تواند به سرعت به اینها رسیدگی کند باید منابع کافی به خدمت بگیرد و منابع کافی اختصاص بدهد که با متخلفین برخورد شود.

این امیدواری هم وجود دارد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به این جعل ها، بی تفاوت نباشد و اقدامات سریعی را انجام بدهد. من با فیلتر کردن در حالت کلی بجز موارد خیلی خاص مخالفم، با فیلتر کردن کسب و کارهای اینترنتی به هر نوع و هر شکل و هر عنوان مخالفم، اما، اگر در کشور چیزی به نام فیلتر کردن داریم، در این مورد خاص نه 
تنها مخالف نیستیم بلکه موافق صددرصد هستم. وقتی یک نفر نشاِن اینماد را جعل کرده، مشخص است که می خواهد کالهبرداری کند. همان قدر که کامال مخالف استفاده از فیلترینگ به هر عنوان برای کسب و کارهای با صاحب و مالِک مشخص در ایران هستیم )که با وجود اینکه شرایط بسیار بهتر شده است، متاسفانه گاهی هنوز اتفاق می افتد( با 
فیلتر کردن چنین سایت هایی کاماًل موافقیم. جلوگیری از این کالهبرداری ها به بهبود اعتماد مخاطبان به خرید اینترنتی کمک می کند. مردم در شرایطی که اطمینان خاطر داشته باشند، بیشتر خرید اینترنتی انجام می دهند و در کنار مخاطبان که با استفاده از اینترنت به محصول و خدمت مناسب دسترسی پیدا می کنند، کسب و کارهای اینترنتی 

هم در نهایت منتفع می شوند.

سرمقاله

سوال این اســت که آیا موضوع کرونا بسته به زمان و 
شکلش اثری روی وضعیتی که االن درباره نقش دالر 
داریم و ســهمش از دارایی های خارجی بانک های 
مرکزی دنیا خواهد داشت یا خیر؟ درباره این موضوع به 
دو شیوه متفاوت می شود فکر می کرد. در کوتاه مدت 
قطعا موضوع کرونا یک تاثیر مثبت دارد روی ســهم 
دالر از کل ذخایر بانک های مرکزی دنیا. زیرا به طرز 
غیرعادی نیاز به نقد زیاد می شــود و واقعا دالر نقش 
یک رزرو و ذخیره بین المللی را دارد ایفا می کند و با 
توجه به اینکه شرایطی مثل کرونا باعث می شود که تا 
حد زیادی نظام ارتباطات جمع شود و آدم ها به سمت 
نقدی کار کردن بروند به همین خاطر یک انتظار معقول 
این است که در کوتاه مدت واقعا سهم دالر از کل زیاد 
شود. فدرال رزرو نیز خیلی درست به این موضوع پاسخ 
نشان داده است و ضمن اینکه به طرز موثر و گسترده 
ای بدون اینکه خیلی ذهنش را درگیر این کند که چه 
پولی را چرا دارد می دهد یعنی با جزئیات خیلی کمتر 
از بحران سال 2008، دارد به طرز گسترده ای پول می 
پاشد و حتی این بار بدون اینکه خودش را معطل کند، 
به محض اینکه فاصله مابین نرخ یورو و دالر و نرخ بازار 
بین بانکی آمریکا به محض اینکه شروع به زیاد شدن 
کرد، فدرال رزرو شروع کرد شعبی را به صورت انتخابی 
برای بانک های مرکزی کشورهای مختلف تعیین کرد 
و در کوتاه مدت به دلیل نیاز به کش )نقد( و با توجه به 
اینکه دالر برای همه دنیا در انتقاالتشان یک رزرو است، 
عمال میزان سهم دالر ممکن است از ذخیره بانک های 
مرکزی دنیا نسبت به قبل بیشتر هم شود. اما آیا در 
بلندمدت هم همین است. دو سوال در این میان وجود 

دارد که می توانیم در موردش صحبت کنیم. نخست 
اینکه آیا روند معکوسی که بعدتر باید انجام شود برای 
کاهش اندازه و سایز ترازنامه فدرال رزرو برای اینکه از 
یک رکود تورمی )اگر فرض کنیم اقتصاد نتواند با آن 
سرعت برگردد( احتراز شود آیا می تواند با موفقیت 
انجام شود؟ درباره بحران 2008 دیدیم که خیلی با 
موفقیت انجام نشــد زیرا وقتی فدرال رزرو عملیات 
معکوس انجام دادن و نرخ بهره ها را باال بردن و کم کم 
ترازنامه اش را کوچک کردن را شــروع کرد ، موضوع 
کرونا آمد و موضوع معکوس شد. البته دقت کنید که 
خیلی زیانی نکردند زیرا اقتصاد آمریکا و مصرف کننده 
آمریکایی به خوبی بعد از بحران 2008 برگشته بود 
برعکس اروپا. اما درباره اینکه آیا می توانند مجددا این 
کار را کنند، محل سوال اســت و کسانی این سوال را 
مطرح می کنند، این مساله به این موضوع برمی گردد 
که چقدر بحران کرونا طول می کشد؟ چند بار دیگر و 
با چه ابعادی فدرال رزرو باید جلوی نکول اعتباری را 
بگیرد و بعدتر که همه چیز به سر جای خود برمی گردد 
با چه سرعتی می تواند نقدینگی را از بازار جمع کند 
با توجه به اینکه مجددا اعتبارات دارند برمی گردند، 
این سوال اصلی است. یک سوال دیگری وجود دارد 
و به این برمی گردد که با چه ســرعتی موضوع کرونا 
به پایان می رســد و آن این است که تا کی نیویورک 
مرکز تامین مالی کوتاه مــدت خارجی خواهد بود؟ 
قطعا اگر بحران کرونا 4 ماه طول بکشــد، این سوال، 
سوال بیهوده ای است زیرا خیلی از کارها را می توان 
با دورکاری انجام داد حتی اگر حضوری نباشد و... از 
طرف دیگر نزدیک ترین کشوری که یک زیرساخت 

پرداخت نسبتا گسترده دارد یعنی چین، هرگز نشان 
نداده که می خواهد به طرز موثری کاری کند که به ضرر 
دالر تمام شود، اما اگر این موضوع خیلی طوالنی شد، 
چه اتفاقی می افتد؟ اگر مثال به جای 4 ماه، ما با 2 سال 
وقایع اقتصادی طرف باشیم.یک نکته سوم وجود دارد 
و آن موثر است بر سایز عملیاتی که فدرال رزرو باید 
انجام دهد و آن موضوع نفت اســت. اینکه نفت با چه 
سرعتی و با چه قیمتی برگردد و آیا آن حجمی از نفت 
آمریکا که ممکن است تحت فشار کاهش قیمت ها قرار 
بگیرد آیا اساسا آن حجم برمی گردد یا خیر، آن هم بر 
شدت و ضعف و زمان موثر است درست همپای کرونا. 
پس مجموعا ضمن اینکه در کوتاه مدت قطعا نقش دالر 
تقویت شده، در بلندمدت )اگر فرض کنیم بلندمدتی 
وجود دارد( سواالت متفاوتی را می شود پرسید. قیمت 
جهانی دالر به هر حال در ایران اثر دارد. اما موضوع ما 
فرق می کند. مثال وقتی می گوییم فدرال رزرو از بانک 
های مرکزی دنیا پشتیبانی می کند، درباره ایران وجود 
ندارد. نه تنها وجود ندارد، بلکه در دســته دو و دسته 
ســه هم این موضوع وجود ندارد. این به ما می گوید 
احتماال عوامل متعدد دیگری که مهم ترین آن میزان 
دسترسی ایران به دالر است در این میان موثر است. در 
واقع میزان دسترسی ایران به درهم موثر است یا اینکه 
ایران کال نوع نگاهش به عملیات ارزی را عوض کند از 
وجوه مختلف؛ هم از بابت پیام رسان، هم از بابت نحوه 
پس گیری. آنگاه اساسا داستان متفاوت می شود. اما 
در ساختار موجود با وجود زیان های مشخصی که برای 
ما داشته این تغییر نگاه موثر است ولی اهمیت زیادی 

ندارد زیرا در اولویت نیست. 

دالر جهانی بعد از کرونا 
مدیرعامل فرابورس ایران اعــالم کرد به زودی نام  
دیجی کاال و تپسی پس از برطرف شدن موانع حضور 
به عنوان اولین اســتارت  آپ هایی که توانسته اند 
شرایط حضور در بورس را به دست آورند روی تابلوی 
بورس قرار خواهد گرفت.امیر هامونی، مدیرعامل 
فرابورس ایران در جلســه الیو اینســتاگرامی که 
پیرامون »بهره مندی از ظرفیت منابع فراصندوق 
ستارگان« برگزار شده بود، گفت: »پس از برگزاری 
جلسات متعدد با این دو استارت آپ بزرگ بسیاری 
از موانع برطرف شــده است و یکسری از مشکالت 
باقی مانده که آنها نیز به زودی برطرف می شــود. 
دیجی کاال و تپسی در این دوره توانسته اند بسیاری 
از مشکالتشان برای ورود به بورس را برطرف کنند 
و حضور آنها روی تابلوی بورس در دستور کاری ما 
قرار گرفته است.« او تاکید کرد که با برطرف شدن 
موانع باقی مانده نام آنها به زودی روی تابلوی بورس 
قرار می گیرد. هامونی در پاســخ به سوالی در مورد 
نحوه پذیرش استارت آپ ها در بورس گفت: »از سال 
گذشته با چند استارت آپ معروف که در بازار مشغول 
به فعالیت هستند، جلسات جدی و متعددی برگزار 
کردیم. از این میان این اســتارت آپ ها، دیجی کاال 
و تپسی توانستند در این جلسات بسیاری از موانع 

حضورشان در بورس را برطرف کنند.«
او در مورد وضعیت کافه بازار برای حضور در بورس 
گفت: »ما یک جلسه با کافه بازار برگزار کردیم؛ اما 
آنها زیاد پیگیری نکردند. هر سه استارت آپ همزمان 
مذاکره برای ورود به بورس آغار کردند؛ اما دیجی کاال 

و تپسی از لحاظ پذیرش آماده تر بودند.«

او با اشاره به اینکه مذاکرات با کافه بازار همچنان ادامه 
دارد گفت: »هنوز در برخی از استانداردهای پذیرش 
بورس مانند ساختارهای مالی  با کافه بازار به تفاهم 

نرسیده ایم و باید مذاکرات بیشتری انجام شود.«
فراصندوق آماده همکاری با صندوق های جسورانه

 )Funds of fund( نخستین نشست فراصندوق
ستارگان با صندوق های سرمایه گذاری جسورانه 
و خصوصی« امــروز )2۷ فروردین ماه( به صورت 
الیو اینســتاگرامی با هدف معرفی ظرفیت منابع 
فراصندوق ســتارگان و دعــوت از صندوق های 
ســرمایه گذاری جســورانه برای همکاری با این 
فراصندوق برگزار شــد.در این نشست حمیدرضا 
امیری نیا، مدیر فراصندوق ستارگان با اشاره به اینکه 
امروز حیات اقتصاد دانش بنیان وابســته به تامین 
مالی جسورانه است، گفت: »فراصندوق ستارگان 
به عنوان یک صنــدوق مســتقل و در چارچوب 
بورس آمادگی دارد در زنجیــره تامین مالی حوزه 
دانش بنیــان با حمایت معاونت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری اقدام به تامین مالی صندوق های 
سرمایه گذاری جسورانه )VC( کند.« او ادامه داد: 
»امروزه 43 درصد اقتصاد آمریکا براســاس تامین 
مالی جسورانه صورت می گیرد و 5۷ درصد ارزش 
بازار آمریکا از VCها است، این ارقام نشان دهنده 
این است که ما هم باید به اهمیت این حوزه پی ببریم 
و آن را توسعه دهیم. چون حیات اقتصاد دانش بنیان 
کشور در گرو تامین مالی جسورانه است« امیری نیا 
همچنین در صحبت های خود آماری درمورد میزان 
ریسک پذیری کشــورها ارائه داد و گفت: » بحث 

ریسک پذیری درتوســعه کارآفرینی 14 شاخص 
دارد که یکی از شاخص های آن میزان ریسک پذیری 
است که این شاخص در اکوسیســتم آمریکا 99 
درصد است و متاسفانه در ایران این عدد 3۶/1درصد 
است. نشان می دهد که اقتصاد ما برای ریسک پذیری 
آماده نیست. البته شرایط کشور شرایط خاصی است 
و بحث تحریم ها و تهدیدها و تورم مطرح اســت و 
قانع کردن سرمایه گذاران در این حوزه بسیار دشوار 

است؛ اما باید تالش خود را کنیم.«
 Fund of fund او درمورد عملکرد فراصندوق یا
گفت: »فراصندوق یک راه حل و رویکرد جدید در 
ایران اســت اما در دنیای تامین مالی یک رویکرد 
قدیمی و جاافتاده است. ما در فراصندوق ستارگان 
ســعی داریم تا در کنار صندوق های جسورانه ای 
باشــیم که قصد دارند فعالیت های خود را توسعه 
دهند. به این صورت این صندوق ها با سرمایه های 
خود می توانند پروژه های متوسط و بزرگ را پوشش 
دهند. پروژه هایی که در آینده برای آنها برگشــت 
ســرمایه دارد.« براســاس گفته های امیری نیا در 
ایران وضعیت رگوالتوری فراصندوق ها مشخص 
نبود چون یک رویکرد نوین به شــمار می آمد ؛ اما 
پس ازمدتی بحث رگوالتــوری آن تعیین تکلیف 
شــد. او همچین تاکید کرد:»ما به عنــوان اولین 
متقاضی درخواست دادیم و اسفندماه مجوز فعالیت  
فراصندوق را دریافت کردیم. متاسفانه در کشور ما 
نسبت تامین مالی جســورانه به تامین تسهیالت 
کمتر اســت و هنوز برخی از صندوق ها تسهیالت 

ارائه می دهند.«

دیجی کاال و تپسی با رفع مشکالت خود وارد بورس می شوند

خیز استارتاپ های حوزه مسکن برای نقش آفرینی در اپیدمی کرونا
مدیر مارکتینگ ملک رادار، در رابطه با تغییرات ایجاد شــده در تعداد آگهی های مسکن در پی شــیوع کرونا می گوید: »در اسفند ۸۹ در حالی تعداد آگهی های ثبت شده توسط مشــاوران امالک کاهش داشته که تعداد 
آگهی های مسکن ثبت شده توسط مالکان در ملک رادار با افزایش رو به رو بوده است. در دو هفته اول فروردین هر سال به دلیل تعطیالت نوروز آگهی های مسکن کاهش پیدا می کند و امسال به دلیل وجود کرونا کاهش 

میزان آگهی ها در ایام نوروز پررنگ تر بود.«
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