
شاخص دالر در معامالت روز سه شنبه افزایش یافت. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، در 
جریان معامالت سه شنبه، روند صعودی دالر از سر گرفته شد و بسیاری از ارزها در برابر 

اسکناس سبز در موقعیت نزولی قرار گرفتند.
وقایع معامالت ارز کماکان تحت تاثیر اخبار مربوط به ویروس کرونا قرار دارد. بسیاری از 
شــرکت های مطرح جهان از زیان هنگفت خود در سه ماهه نخست امسال خبر داده اند 
تا جایی که بانک اچ اس بی سی انگلیسی از زیان ۴۰ درصدی خود در مقایسه با سه ماهه 
نخست سال قبل و بانک یو بی اس نیز از زیان ۳۴ درصدی خود خبر داده است.  مجلس 
سنای آمریکا همان طور که انتظار می رفت الیحه نیم تریلیون دالری پیشنهادی دولت برای 
حمایت از بخش های مختلف اقتصادی در برابر ویروس کرونا را تصویب کرد و این الیحه 
اکنون برای اخذ تایید نهایی به کنگره ارسال خواهد شد، هر چند که احتماال دولت ترامپ 
برای به تصویب رساندن این الیحه در کنگره با دردسرهای بیشتری نسبت به مجلس سنا 
مواجه خواهد شد.قرار است روز چهارشنبه بانک مرکزی آمریکا در خصوص انجام اقدامات 
حمایتی بیشتر تصمیم بگیرد. این بانک تاکنون حدود ۲.۵ تریلیون دالر برای حمایت از 

بخش های مختلف اعتبار تخصیص داده است.شمار کسانی که برای دریافت مزایای بیکاری 
درخواست کرده اند به رقم بی سابقه ۲۶.۵ میلیون نفر رسیده است. در حالی که ۱۶.۲ درصد 
کل نیروی کار آمریکا ادعای بیکار شدن خود را مطرح کرده اند انتظار می رود تا پایان ماه 
مارس این رقم حتی به ۳۰ میلیون نفر نیز افزایش پیدا کند. در این صورت کل دستاورد 
اشتغال زایی اقتصاد آمریکا از سال ۲۰۱۰ تاکنون بر باد خواهد رفت.   کوین هاست، مشاور 
اقتصادی ترامپ در یک برنامه تلویزیونی، با جدی خواندن ریسک کرونا بر اقتصاد آمریکا، 
نسبت به وقوع شوک های اقتصادی تاریخی و رسیدن نرخ بیکاری به باالی ۱۶ درصد در 
هفته های آینده هشدار داده و گفته است که شاید برای اطمینان یافتن از بازیابی اقتصاد 
آمریکا نیاز به اقدامات حمایتی بیشتری باشد.  به گفته وی در خوش بینانه ترین حالت، 
اقتصاد آمریکا دست کم تا چهار هفته آینده نیز درگیر پیامدهای کرونا خواهد بود.تحت 
تاثیر کاهش شدید فعالیت های تجاری و بازرگانی، نرخ تورم در بسیاری از اقتصادهای بزرگ 
جهان از جمله در انگلیس، ژاپن، کانادا و چین به شدت کاهش یافته و نرخ تورم ماهانه نیز 
به سطوح منفی یا نزدیک به صفر رسیده است و این مساله کار بانک های مرکزی را برای 

دستیابی به تورم دو درصدی دشوارتر می سازد.هم چنین بسیاری از کشورهای جهان در 
نتیجه شیوع کرونا و جلوگیری از در اختیار گرفتن شرکت ها توسط اتباع خارجی، مقررات 
سختگیرانه ای علیه سرمایه گذاری خارجی وضع کرده اند. کانادا،  فرانسه، اسپانیا، آلمان و 
استرالیا از جمله کشورهایی هستند که چنین تصمیمی گرفته اند اما این امر احتماال باعث 
کاهش بیش از پیش رشد اقتصادی آن ها نیز خواهد شد. بانک مرکزی ژاپن در نشست خود 
وعده داد حمایت بیشتری از بازارهای مالی از طریق خرید بیشتر اوراق بدهی انجام دهد. 
این بانک متعهد شد تا ۱۵ تریلیون ین ) ۱۴۰ میلیارد دالر( از اوراق مختلف شرکت ها را 
خریداری کند. اکنون سرمایه گذاران منتظر اجرایی شدن بسته های حمایتی جدید توسط 
بانک های مرکزی اروپا و آمریکا هستند.رودریگو کاتریل، استراتژیست بازار ارز در بانک ملی 
استرالیا گفت: باید با احتیاط نسبت به آمار و ارقام مربوط به مبتالیان و قربانیان کرونا نگاه 
کرد چرا که احتمال اوج گیری مجدد آمار در صورت نادیده گرفتن توصیه های پزشکی 
کامال جدی است. هرچند دولت های محلی در برخی از ایالت های آمریکا قرنطینه را ادامه 
می دهند اما اعتراضات نسبت به تداوم این وضع رو به افزایش است. ایالت جورجیا مقدمات 

برچیدن قرنطینه را آغاز کرده و برخی از شهرها در ایالت نوادا نیز خواستار انجام اقدامات 
مشابه شده اند.تاکنون بیش از سه میلیون و ۶۵ هزار و ۱۷۸ مورد ابتال به کرونا گزارش شده 
است که در این بین ۲۱۱ هزار و ۶۳۱ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای 
مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۶ هزار و ۸۰۳ نفر، ایتالیا با ۲۶ هزار و ۹۷۷ نفر، 
اسپانیا با ۲۳ هزار و ۵۲۱ نفر، فرانسه با ۲۳ هزار و ۲۹۳ نفر و انگلیس با ۲۱ هزار و ۹۲ نفر 
بوده است. جیمز نایتلی، کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل در بانک آی ان جی گفت: با 
توجه به گستردگی تعطیلی کسب و کارها در آمریکا، پیش بینی ما این است که پیش از 
بازگشت به سطح قبل از بحران، رشد اقتصادی آمریکا تا منفی ۱۳ درجه نیز کاهش پیدا کند 
و شاید بهبودی کامل از نظر اقتصادی تا میانه سال ۲۰۲۲ طول بکشد. این یعنی شاهد ادامه 
تعطیلی کسب و کارها و فاصله گذاری ها خواهیم بود. شاخص دالر که نرخ برابری آن در 
مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، در معامالت امروز با صعود ۰.۲۱ درصدی 
نسبت به روز قبل و در ســطح ۱۰۰.۱۸۳ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس 

معادل ۱.۰۲۴ دالر اعالم شد.  

موسســه رتبه بندی »مودی« در گزارشــی به بررسی 
پیامدهای شیوع کرونا در آسیا پرداخت. به گزارش ایسنا 
به نقل از سی ان.بی.سی، در شرایطی که اروپا و آمریکا به 
اصلی ترین کانون های درگیر با کرونا در جهان تبدیل شده 
اند، اقتصادهای آسیایی نیز از شیوع کرونا متحمل خسارت 
سنگینی شده اند. موسسه رتبه بندی »مودی« با استفاده 
از مدل سنجی دریافته است که اقتصادهای ژاپن و سنگاپور 
بیشترین آسیب پذیری را از شیوع کرونا در بین کشورهای 
آسیایی متحمل خواهند شد.استیو کوچرین، کارشناس 
ارشد مســایل اقتصادی منطقه آسیا-اقیانوسیه در این 
موسسه گفت: حتی پیش از بحران کرونا نیز هر دو کشور 
با مشکالت زیادی مواجه بودند و حاال تعطیلی گسترده 
کســب و کارها و اخالل در روند تجــارت خارجی به این 
مشکالت دامن زده است.مودی پیش بینی کرده است رشد 

اقتصادی امسال ژاپن به منفی ۶.۳ درصد و در سنگاپور به 
منفی ۲.۲ درصد کاهش یابد که در صورت تحقق، بدترین 
عملکرد اقتصاد هر دو کشور در قرن بیست و یکم خواهد 
بود.ژاپن و سنگاپور جزء نخستین کشورهایی بودند که ابتال 
به کووید-۱۹ را در خارج چین گزارش کردند اما برخالف 
چین این دو کشور هنوز نتوانسته اند بر روند شیوع بیماری 
غلبه کنند و فعالیت های اقتصادی و تجاری نیز تا زمان قبل 
کرونا فاصله زیادی دارد. دولت سنگاپور مدارس، کسب و 
کارهای غیر ضروری و دانشگاه ها را با هدف کاهش سرعت 
شــیوع بیماری تعطیل کرده و در ژاپن نیز در بسیاری از 
مناطق از جمله توکیو محدودیت های گسترده رفت و آمد 
وضع شده است.پیش از این نیز صندوق بین المللی پول در 
گزارش بازنگری شده خود اعالم کرده بود رشد کشورهای 
آسیایی به پایین ترین سطح ۶۰ سال اخیر خواهد رسید. 

قیمت طال تحت تاثیر برنامه های کشورها برای کاهش 
محدودیت های قرنطینــه کرونا که ریســک پذیری 
معامله گران را بهبود بخشید، در معامالت روز سه شنبه 
بازار جهانی کاهش یافت اما همچنان باالی مرز ۱۷۰۰ 
دالر ماند.به گزارش ایســنا، بهای هــر اونس طال برای 
تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار ســنگاپور با 
۰.۷ درصد کاهش، به ۱۷۰۲ دالر و ۹ ســنت رسید. در 
بازار معامالت آتی آمریکا، هــر اونس طال با ۰.۳ درصد 
کاهش، در ۱۷۱۹ دالر و ۲۰ سنت ایستاد. بازارهای سهام 
آسیا با وجود سقوط قیمت های نفت، در پی اقدام برخی 
کشورها و ایالت های آمریکا برای کاهش محدودیت های 
قرنطینه کرونا، صعود شــب گذشــته وال استریت را 
دنبال کرده و در محدوده باالتری ایستادند.کشورهای 
جهان از ایتالیا تــا نیوزیلند کاهــش محدودیت های 

قرنطینه را اعالم کردند اما بوریس جانســون، نخست 
وزیر انگلیس اعالم کرد که کاهش محدودیت ها در این 
 کشور هنوز زود اســت. ایالت های آمریکایی بیشتری

 کــه مــوارد کمتــری از ابتــال بــه کرونا داشــتند، 
محدودیت های قرنطینه که باعــث افزایش جمعیت 
بیــکاران آمریکایی شــده اســت را تســهیل کرده 
اند. نــرخ بیــکاری ژاپن هــم در مارس بــه باالترین 
میزان در یک ســال اخیر افزایش یافــت. در حالی که 
 ســرمایه گذاران منتظر اقدامات جدید بانک مرکزی

 اروپا هستند، بانک مرکزی ژاپن بسته محرک پولی خود 
را گسترش داد.طال از شرایط فعلی که بانکهای مرکزی 
سراسر جهان برای مقابله با تبعات اقتصادی شیوع پاندمی 
کرونا به تزریق نقدینگی و کاهش نرخهای بهره مبادرت 

کرده اند، سود می برد. 

قیمت نفت روز سه شــنبه تحت تاثیر نگرانی ها نسبت به 
محدود شدن ظرفیت مخازن نفت جهان و پیش بینی بهبود 
اندک تقاضا برای ســوخت پس از کاهش محدودیت های 
قرنطینه، به روند نزولی روز دوشنبه ادامه داد و کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت پس از سقوط 
هشت درصدی در روز دوشــنبه، روز جاری با ۴.۱ درصد 
کاهش به ۱۸ دالر و ۸۵ ســنت در هر بشکه رسید. بهای 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا که روز دوشنبه ۲۵ درصد 
کاهش یافته بود، روز جاری در مقطعی ۱۶ درصد سقوط 
کرد و آخرین بار با ۱۳ درصد کاهش، به ۱۰ دالر و ۶۴ سنت 
در هر بشکه رسید. دوشنبه گذشته وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا برای تحویل در ماه مه به منفی ۴۰ دالر و ۳۲ سنت در 
هر بشکه سقوط کرد و شاخصهای قیمت بازار جهانی هفته 
گذشته برای سومین هفته متوالی کاهش پیدا کردند. به 

گفته استراتژیست ها، بخشی از عامل سقوط وست تگزاس 
اینترمدیت اقدام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در 
بورس در فروش قراردادهای ژوئن و خرید ماه آتی است تا 
ضرر هفته گذشته را جبران کنند. نگرانی اصلی این است که 
دیگر جایی برای ذخیره نفت خامی که فعال به دلیل رکود 
فعالیت اقتصادی جهانی در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، 
تقاضای برای آن نیســت، وجود ندارد.اوپک و متحدانش 
شامل روسیه که به اوپک پالس معروف هستند، قرار است 
از اول ماه مه تولیدشــان را حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز 
کاهش دهند اما این حجم برای جبران کاهش ۳۰ میلیون 
بشکه در روز تقاضا کافی نخواهد بود.شرکت لوک اویل اعالم 
کرده که روسیه تولید نفت خود در ماه میالدی آینده را ۱۹ 
درصد در مقایسه با فوریه کاهش داده و به ۸.۵ میلیون بشکه 

در روز خواهد رساند. 

شاخص های بورسی در سراسر جهان با صعود به کار خود خاتمه دادند. به گزارش ایسنا به نقل 
از خبرگزار فرانسه، در شرایطی که ویروس کرونا روز به روز در سطح جهان پیشروی می کند 
و شمار مبتالیان و قربانیان در جهان کماکان رو به افزایش است، تالش ها برای یافتن واکسن 
کرونا بیش از پیش شدت گرفته است.بانک مرکزی ژاپن در نشست خود وعده داد حمایت 
بیشتری از بازارهای مالی از طریق خرید بیشتر اوراق بدهی انجام دهد. این بانک متعهد شد تا 
۱۵ تریلیون ین ) ۱۴۰ میلیارد دالر( از اوراق مختلف شرکت ها را خریداری کند. اکنون سرمایه 
گذاران منتظر اجرایی شدن بسته های حمایتی جدید توسط بانک های مرکزی اروپا و آمریکا 
هستند.در آسیا پیش بینی می شود رشد اقتصادی کشورها برای نخستین بار در طول ۶۰ سال 
اخیر وارد محدوده منفی شود. در چین بخش بزرگی از فعالیت های تولیدی در استان های 
مختلف از سر گرفته شده اما رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال برای نخستین بار در نیم 
قرن اخیر منفی شده است. کره جنوبی نیز اعالم کرد رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه 
منتهی به مارس به منفی ۱.۴ درصد رسیده است. کریستین الگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا 
نسبت به کوچک شدن ۱۵ درصدی اندازه اقتصاد اروپا در نتیجه شیوع کرونا هشدار داده است. 
در شرایطی که مشخص نیست بازگشت به کار چه زمانی عادی خواهد شد، رشد اقتصادی 
کشورهای اروپایی به ویژه در اقتصادهای بزرگ تر با کاهش محسوس مواجه شده است؛ به 
ویژه در ایتالیا که اکنون میزان تولیدات صنعتی به کمترین سطح خود در طول ۱۱ سال اخیر 

رسیده و طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول اقتصاد این کشور حدودا یک دهم نسبت 
به اندازه سال قبل خود کوچکتر خواهد شد.در آمریکا نیز ایالت جیورجیا احتماال به نخستین 
ایالتی تبدیل خواهد شد که محدودیت های رفت و آمد را لغو خواهد کرد هر چند که دونالد 
ترامپ از مخالفتش با انجام چنین کاری خبر داد. شهرداران برخی از شهرها در ایالت نوادا از 
جمله در الس وگاس نیز خواهان بازگشایی کامل کسب و کارها شده اند. در قاره سبز، رهبران 
اتحادیه اروپا سرانجام بر سر ایجاد یک صندوق نجات یک تریلیون یورویی به توافق رسیدند هر 
چند اختالف در جزئیات باعث شد تا نهایی شدن آن به تابستان موکول شود. امانویل مکرون، 
رئیس جمهور فرانسه با تایید اختالفات بین کشورهای اروپایی گفته است که هنوز بر سر اینکه 
این صندوق به اعضا وام بدهد یا به آن ها کمک هزینه مقابله با کرونا اهدا شود، اختالف نظر 
داریم. وی فوک هاو، کارشناس سرمایه گذاری در موسسه دی بی اس گفت: تا زمانی که اخبار 
متناقض باشند شاهد ادامه نوسانات بازار خواهیم بود. برای آن که روند بهبودی پایداری را 

شاهد باشیم باید از مرحله پیک بیماری عبور کنیم و اقتصادها را باز کنیم.  

بورس آمریکا
در وال استریت، بیشتر شاخص ها صعودی بودند تا جایی که هر سه شاخص مهم بورسی در 
سطح باال تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۱.۵۱ 

درصد افزایش نسبت به روز قبل و در ســطح ۲۴ هزار و ۱۳۳.۷۸ واحد بسته شد. شاخص 
»اس اند پی ۵۰۰« با ۱.۴۷ درصد صعود تا سطح ۲۸۷۸.۴۸ واحدی باال رفت و دیگر شاخص 
مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با جهش ۱.۱۱ درصدی در سطح ۸۷۳۰.۱۶ 

واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
هر چند دور تازه مذاکرات بین انگلیس و اتحادیه اروپا برای حل و فصل مساله برگزیت آغاز شده 
و قرار است این مذاکرات ویدیوئی به مدت دست کم سه هفته ادامه یابد، برخی از منابع آگاه 
در دولت انگلیس از تداوم اختالف ها و پیشرفت بسیار کم در مذاکرات خبر داده اند. میشل 
گوو، وزیر کابینه انگلیس با بیان اینکه انگلیس مایل به رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا بر سر 
روابط آینده است، این اتحادیه را متهم به نادیده گرفتن حقوق ماهی گیری انگلیس در آب های 
آزاد به عنوان کشوری مستقل کرده است. وی هم چنین از ارایه چارچوب زمانی برای حصول 
توافق پرهیز کرد و گفت: من پیشگو نیستم. فقط می توانم بگویم که پیشرفت هایی داشته ایم.

اگر طرفین تا پایان امسال به توافقی مشخص نرسند، انگلیس بازار واحد اروپایی را نیز ترک 
خواهد کرد و روابط تجاری دو طرف کانال مانش تابع مقررات سازمان تجارت جهانی خواهد 
بود. دو طرف هم چنین تا ماه ژوئن برای رسیدن به چارچوب کلی فرصت دارند و در صورت 

منقضی شدن این مهلت می توانند با توافق یکدیگر آن را تمدید کنند. در معامالت بازارهای 
بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۱.۶۴ درصد صعود نسبت به روز قبل 
و در سطح ۵۸۴۶.۷۹ واحد بسته شد. شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با 
جهش ۳.۱۳ درصدی و ایستادن در ســطح  ۱۰ هزار و ۶۵۹.۹۹ واحدی به کار خود خاتمه 
داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با صعود ۲.۵۵ درصدی در سطح ۴۵۰۵.۲۶ واحد 
بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۱.۷۸ درصد باال رفت و به ۶۷۳۱.۸۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک 
کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با افت ۰.۱۹ درصدی تا سطح ۱۹ هزار و ۷۴۵.۳۳  واحدی پایین 
رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۰.۵۲ درصد باال رفت و در سطح ۲۴ هزار 
و ۴۰۵.۳۰ واحد بسته شد.  در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" صعود ۰.۹۱ درصدی 
را تجربه کرد و در سطح ۳۸۵۷.۵۰  واحد بسته شد. در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند 
ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۰.۵۶ درصد کاهش و ایستادن در سطح ۵۲۹۱.۹۰ واحدی 
به کار خود خاتمه داد.  در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن 

صعودی  بود.

صعود جهانی دالر

نفت ریزش کردطالی جهانی ارزان تر شدکدام کشورهای آسیایی بیشترین آسیب پذیری را از کرونا دارند؟

بی اعتنایی بورس های جهان به سقوط مجدد قیمت نفت
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بازار نابسامان خودرو 
و  افسار گسیختگی  
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ابالغیه رهبر انقالب 
در موافقت با آزادسازی 

سهام عدالت

بر خالف توافقات 
دولت و 
بخش خصوصی 
عمل  می کنید
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روحانی مطرح کرد 

سرمقاله

ضعف در تولید 
محتوای  دیجیتال 

در دوره شــیوع کرونا ثابت 
شد که ما در تولید محتوای 
دیجیتال ضعف داریم. نکته 
دوم اینکه مــردم بیش از 
گذشته به سمت استفاده از فضای مجازی رفتند 
و متوجه شدند که سرعت اینترنت ما کاهش یافته و 
در این محل نیز دچار ضعف بودیم. سوم ضعف های 
لجستیک و حمل و نقل ارسال سفارشات نیز نشان 
داد زیرساخت هایمان متناســب با رشد فناوری 
اطالعات کشــور نبوده و شرکت پست جمهوری 
اســالمی برای روش های جدید ارسال حتی در 
داخل شهرها نیز آمادگی نداشت که بتواند به کمک 

فروشگاه های... 

  محمدرضا طالیی، رئیس کمیسیون 
فناوری اطالعات  اتاق ایران 
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آزمون سخت کرونا  از 
کسب و کارهای اینترنتی

سودهای میلیونی 
دالالن  لوازم یدکی

کارشناسان نسبت به رفتار هیجانی تازه واردهای بورس هشدار دادند

اوج گیری  هیجان  در  بورس
صفحه3

صفحه3

سرگردانی   متقاضیان  بیمه  بیکاری  کرونا
صندوق   بیمه   بیکاری   بودجه ای    برای   بیکاران   کرونایی   ندارد

با  وجود  ثبت ۷۸3  هزار  بیکارشده  کرونایی از 23   اسفند   تا   کنون،   اختصاص   بودجه   در   ابهام   قرار   دارد

 هر روز اعداد خرید اینترنتی نه تنها در کشور ما، که 
در جهان افزایش پیدا می کند و کرونا تلنگری بود که 
سامانه ها و پلتفرم های اینترنتی بیش از سابق دیده 
شوند. از ابتدای اسفند تا هفدهم همان ماه، میزان 
خریدهای اینترنتی مردم ۴۰ درصد بیشتر شد و این 
عدد تا ۲۳ اسفند به ۵۲ درصد رسید. این در حالی بود 
که در عید خیلی از فروشگاه ها و سامانه های آنالین با 
استقبال بیشتر مردم قید تعطیلی را زدند و همچنان 
به فعالیت خود ادامه دادند. این موضوع نشان می دهد 
که ســبک خرید مردم در حال تغییر است و دیگر 
خرید به شیوه سنتی حداقل مانند سال های گذشته 
از سوی خیلی از خانواده ها دنبال نمی شود. شاید تا 
دو هفته پیش خیلی از مردم ویروس کرونا را جدی 

نمی گرفتند و برای خرید...

تصمیم عجیب ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا مبنی 
بر تعطیلی واحدهای صنفی فــروش لوازم یدکی 
خودرو در بحــران کرونا موجب شــد تــا فضای 
مناســبی برای فعالیت دالالن و واســطه ها ایجاد 
شــود.  در این بازه زمانی به دلیل نبود دسترسی به 
این فروشــگاه ها دالالن لوازم یدکی فعالیت خود 
را بیشتر کردند و با سواســتفاده از موقعیت ایجاد 
شده در کشــور با فروش قطعات یدکی سودهای 
باالیی را به جیب زدند.  البتــه این صنف که مرکز 
آن در خیابان چراغ برق تهران اســت با برداشتن 
محدودیت هــا آغاز بکار کرده امــا تبعات تصمیم 
 غیرکارشناســی مســئوالن این روزهــا در بازار

 دیده می شود. البته بازار لوازم یدکی خودرو در یک 
سال گذشته با اوضاع بسیار...

رنا
/ ای

س
عک



اقتصاد2
ایران وجهان

حجت اله صیدی:
رشــد نرخ »وبصادر« به دلیل 
فاصله آن از ارزش ذاتی بانک 

صادرات ایران است
مدیرعامل بانک صادرات ایران درباره علت رشد »وبصادر« در 
بورس گفت: ارزش سهام بانک صادرات ایران با ارزش ذاتی 
فاصله دارد و رشدهای اخیر اتفاق عجیبی نیست.به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایــران به نقل از پایگاه خبری 
تحلیلی »بورس ٢٤«، حجت اله صیدی در مراسم رونمایی 
از سامانه جامع ثبت اطالعات مشتریان )سجام(، در توضیح 
دلیل رشد ارزش ســهام بانک صادرات گفت: ارزش سهام 
بانک با توجه به ٢٣٠ هزار میلیارد تومان سپرده در اختیار و 
حدود ٣٠٠ هزار میلیارد تومان دارایی با ارزش واقعی خود 
فاصله دارد. در واقع »وبصادر« با ارزش بازاری در حدود ٢٢ 
هزار میلیارد تومانی که دارد، با اقبال مواجه شده است.او در 
حاشیه این مراسم در خصوص عملکرد سال مالی ٩٨ بانک 
صادرات ایران و برنامه های سال مالی ٩٩ به خبرنگار بورس 
٢٤ گفت: سال مالی٩٨ را همان طور که پیشتر اعالم کردیم با 
سود خواهیم بست، اما سال ٩٩ قدری برای ما سخت خواهد 
بود اما برنامه ما همچنان تداوم سودآوری بانک و کاهش زیان 
است.صیدی ادامه داد: در سال ٩٩ باید دید دو سه ماه پیش 
رو شرایط به چه شکل رقم خواهد خورد؟ چرا که با توجه به 
شیوع بیماری برای بازپرداخت وام ها، ٣ماه استمهال در نظر 
گرفته شده و سیســتم بانکی در مجموع ٧٥ هزار میلیارد 
تومان برای کمک به کسب و کارها باید پرداخت کنند که 
سهم ما در این بین حداقل ٨ هزار میلیارد تومان است که ٣ 
هزار میلیارد تومان پنج شنبه گذشته بابت وام یک میلیون 
تومانی پرداخت کردیم. البته بر اساس برنامه ای که برای سال 

٩٩ در نظر گرفتیم، حرکت خواهیم کرد.

در طرح خرید آنالین اقســاطی 
بانک پاسارگاد؛ به پشتوانه سپرده 
خود، آنالین و اقساطی خرید کنید

سپرده گذاران بانک پاسارگاد، در طرح خرید آنالین اقساطی، 
می توانند به پشــتوانه ی ســپرده خود، به صورت آنالین و 
اقساطی خرید کنند.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
در طرح خرید آنالین اقســاطی بانک پاسارگاد، مشتریان 
دارای سپرده های قرض الحســنه جاری بدون دسته چک 
و سپرده های ســرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، این 
امکان را دارند که پــس از عضویت در طرح و وثیقه نمودن 
سپرده خود، تا سقف ٩٠ درصد مبلغ ســپرده، به صورت 
»اقساطی«، »طبق شــرایط توافقی با فروشگاه« و »بدون 
پرداخت کارمزد به بانک«،کاال یــا خدمات موردنظر خود 
را از فروشــگاه های آنالین طرف قرارداد با بانک خریداری 
کنند.بر اساس این خبر، در این طرح سپرده گذاران ضمن 
بهره برداری بیشتر از سپرده ی خود، می توانند کاالی مورد 
نظر را با پرداخت اقساط انعطاف پذیر مطابق با شرایط خود، 
تهیه کنند.هم وطنان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با 
مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک پاسارگاد به شماره ٨٢٨٩٠ 
تماس حاصل کرده و یا به سامانه CRM در سایت این بانک 

به آدرس https://www.bpi.ir/crm مراجعه کنند.

طی حکمی از سوی فرهاد دژپسند وزیر 
امور اقتصادی و دارایی

نادرقاسمی ایمنی با حفظ سمت 
به عنوان سرپرست جدید بانک 

مسکن معرفی شد
نادرقاسمی ایمنی با حفظ سمت عضو هیات مدیره به 

عنوان سرپرست جدید بانک مسکن معرفی شد
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، فرهاد 
دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی درگذشت 
نابهنگام رحیمی انارکی مدیرعامل قبلی بانک مسکن، 
طی حکمی نادرقاســمی ایمنی رابا حفظ سمت عضو 
هیات مدیره به عنوان سرپرســت جدید بانک مسکن 
معرفی کرد.در متن این حکم آمده اســت:امید است 
با اتکال بــه خداوند متعــال و با رعایت اصــول قانون 
مداری،اعتدال گرایی و منشــور اخالقی دولت تدبیر و 
امید، در انجام ماموریت ها و وظایف موفق و موید باشید. 
قاسمی ایمنی سرپرست جدید بانک مسکن وعضو هیات 
مدیره نزدیک به ٣٣ سال است که در این بانک فعالیت 
می کند و پیش از این مدیر امور اعتبارات بانک بوده و قبل 
از آن نیز ریاست ادارات مختلف بانک مسکن از جمله 
اداره کل طرح و برنامه ، اداره کل ارزیابی عملکرد، اداره 
کل امور شعب و مدیریت مناطق،ریاست شعب و مناصب 

مختلف بانک را برعهده داشت.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون از کارگران 
نمونه استان خوزستان تقدیر نمود

مراسم سی و یکمین جشنواره امتنان از کارگران و گروه های 
کار و واحدهای نمونه اســتان خوزستان به صورت ارتباط 
ویدئوکنفرانســی با حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
برگزار شد.حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک توســعه تعاون در ارتباط ویدئوکنفرانسی با مراسم 
سی و یکمین جشنواره امتنان از کارگران، گروه های کار 
و واحدهای نمونه استان که به همت اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان خوزستان و ستاد بزرگداشت هفته 
کارگر برگزار گردید اظهار داشت: کارگران و نیروهای انسانی 
شاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی مهم ترین رکن فرآیند 
تولید محسوب می شوند که تکریم و امتنان از این عزیزان 
می تواند تا حدی پاسخگوی تالش ها و زحمات آن ها باشد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردهای اقتصادی کشور در سال 
جهش تولید گفت: تأمین سرمایه و منابع مالی موردنیاز 
واحدهای تولیدی از مهم ترین ابعاد ایجاد شرایط بهینه تولید 
در واحدهای صنعتی و تعاونی می باشد، ازاین رو بانک توسعه 
تعاون در راستای تأمین مالی کارآفرینان و تولیدکنندگان، 
توان تسهیالتی و اشتغال زایی خود را معطوف به حمایت 

مالی از این واحدها نموده است.

خبر

بورس اکنون به یکی از جاذبه های 
ســرمایه گذاری برای بسیاری 
ازمــردم تبدیل شــده و اگرچه 
محلی برای هدایت نقدینگی های 
سرگردان اســت،اما سهامداران 
باید اصــول ســرمایه گذاری را 
رعایت کنند.به گزارش مهر، بورس چند ماهی است به یکی 
از جاذبه های سرمایه گذاری برای بسیاری از مردم تبدیل شده 
است. بازار سرمایه بدلیل از بین رفتن جذابیت بازارهای موازی 
از جمله ارز، مسکن، خودرو و سکه این روزها بیش از گذشته 
گرم شده و دولت هم با برنامه هایی همچون عرضه های اولیه 
تالش می کند تا زمینه مناسبی برای جذب این نقدینگی ایجاد 
کند؛ در عین حال هنوز هم بیشتر سهامداران تازه وارد، اصول 
سرمایه گذاری در بورس را نمی دانند و الزم است با آشنا شدن و 
رعایت این اصول، امنیت سرمایه گذاری خود را تضمین کنند.

جاده هموار برای سرمایه گذاری سودآور در بورس
فرشاد به آبادی، کارشناس بازار ســرمایه  اشاره به ضرورت 
آموزش و اطالع رسانی به ســهامداران برای ورود موفق و به 
دور از هیجان به بازار سرمایه گفت: با توجه به افزایش تقاضا 
برای ورود به بازار سرمایه از سوی اقشار مختلف مردم، به نظر 
می رسد نوعی رفتار چوب پنبه ای در بازار سرمایه شکل گرفته 
که اگر به موقع مراقبت های الزم را از آن به عمل نیاوریم، در 
آینده می تواند مشکالتی را برای این طیف از سهامداران جدید 
به همراه داشته باشد.وی افزود: طی ماههای اخیر، تکاپوی 
ســرمایه داران خرد برای ورود به بازار سرمایه افزایش یافته 
که بیشتر متأثر از روند سودآوری و هیجانات ایجاد شده طی 
یک سال اخیر بوده و به دلیل اینکه این گروه از تازه واردها، از 
آموزش و مهارت کافی در عرصه بازار سرمایه برخوردار نیستند 
به رفتار چوب پنبه ای تشبیه می شوند؛ به این معنا که رفتار 
این دسته از سهامداران جدید بازار سرمایه، به گونه ای است 
که بر اثر تبلیغات و جریان سازی های پیرامون سهام برخی 
از شرکت ها و اقدامات برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی 
در رابطه با سهام این مجموعه ها، اقدام به خرید آن سهم با 
حداقل سرمایه های خود کرده و مانند یک چوب پنبه که روی 
امواج دریا بدون اختیار باال و پایین می رود، حرکت می کنند.

به آبادی با تاکید بر ضرورت صیانت از سرمایه ها در بورس، به 

تازه واردهای بازار سرمایه توصیه کرد تا برای جلوگیری از به 
خطر افتادن سرمایه های خود، حتماً روش های مطمئنی از 
جمله صندوق های سرمایه گذاری یا شرکت های سبدگردان را 
برگزیده و اقدام به خرید سهام کنند تا در واقع، اجازه بدهند تا 
این شرکت ها سرمایه آنان را مدیریت، کنترل و افزایش دهند.

مردم از طریق روش های غیرمستقیم وارد بورس شوند
وی تصریح کرد: در واقــع ورود مردم به بــورس از طریق 
روش های غیرمستقیم از جمله صندوق های سرمایه گذاری 
و سبدگردان ها سبب می شود تا عالوه بر اینکه سرمایه های 
مردم حفظ شــده و در بازارهای ســودآور وارد می شود، از 
رفتارهای هیجانی در بازار ســرمایه پرهیز شده و بر اساس 
اصول تکنیکال، تجزیه و تحلیــل دقیق صورت های مالی 
و ارزیابی چشم انداز شــرکت های بورسی، اقدام به انتخاب 
بهترین گزینه ها برای سهامداران می کنند.این کارشناس بازار 
سرمایه با اشاره به اینکه شرکت های سبد گردان می توانند 
امنیت روانی برای فعاالن حقیقی و حقوقی بازار ســرمایه 
ایجاد کنند، تصریح کرد: با توجه به اینکه این مجموعه ها، 
د ر چارچوب هایی مبتنی بر ســودآوری و پایداری جامعه 
مشتریان خود، حرکت می کنند، همواره در تالش هستند تا 
با پایش مستمر و دقیق رفتارهای بازار سرمایه، مناسب ترین 
گزینه ها را برای مشتریان انتخاب کنند.وی اظهار داشت: 
عمده بازیگران جدید بازار سرمایه، افرادی با سرمایه های 
کمتر از ۱٠٠ میلیون تومان هســتند که به دلیل وضعیت 
نه چندان مطلوب دیگر حوزه های ســرمایه گذاری، نگاه 
خود را به سمت بازار سرمایه معطوف ساخته اند و در چنین 

شرایطی، نباید اجازه دهند که هیجان موجود در بازار سرمایه 
بر رفتارهای منطقی آنها غلبه کند.

تاثیر اقتصادی عرضه اموال دولتی در بورس
با توجه به عرضه اموال دولتی در بورس، یک کارشناس اقتصادی 
معتقد است که این امر موجب توسعه اقتصادی، جهش تولید، 
کارآمدی بازار سرمایه، حرکت سرمایه به سمت بورس و تامین 
نقدینگی شرکت های توســعه محور خواهد شد.علی قنبری 
در گفت وگو با ایسنا درباره تاثیر عرضه سهام اموال دولتی در 
بورس، اظهار کرد: با توجه به تحریم های اقتصادی، شــیوع 
ویروس کرونا و خســارات اقتصــادی آن، کاهش درآمدهای 
دولت و کسری بودجه یکی از اقدامات موثر و مناسب در این 
زمینه خصوصی ســازی و فروش اموال و سهام شرکت های 
دولتی است که می تواند برای جبران کسری بودجه، نقدینگی 
شرکت های دولتی و توسعه اقتصادی کشور موثر باشد.وی ادامه 
داد: بنابراین، اگر به دنبال تولید و جهش اقتصادی هستیم، باید 
یک بخش خصوصی کارآمد را تقویت کنیم و دولت به یک دولت 
کوچک تبدیل شود و تنها وظیفه نظارت داشته باشد. هرچه 
بخش خصوصی را در این زمینه تقویت کنیم، موجب توسعه 
اقتصادی خواهد شد به شرط اینکه دولت بر واگذاری اموال خود 

نظارت داشته باشد تا موجب فساد و رانت نشود.

تامین نقدینگی شــرکت های توسعه محور با 
عرضه اموال دولتی

به گفته این کارشناس اقتصادی، با عرضه سهام شرکت های 
دولتی در بورس یک بازار کارآمدی تشــکیل می شــود به 

شــرط اینکه بورس از حالت حباب خالی باشد و به دالیل 
واقعی رشد کند. بازار سرمایه می تواند با جذب سرمایه های 
مردم از سرگردانی سرمایه ها در بازارهای ارز، طال، سکه و 
... جلوگیری کند و نقدینگی را برای شرکت های توسعه ای 
فراهم کند.گفتنی اســت که از زمان ورود به ســال جدید 
عرضه ســهام شــرکت های دولتی در بورس از اهمیت و 
توجه زیادی برخودار شــده و رئیس جمهور در این زمینه 
در نخستین جلسه هیات دولت در ســال جدید، بر اینکه 
دستگاه های دولتی باید سهام خود را در بورس عرضه کنند 
 و در تماس هایی با وزیر اقتصاد بر تسریع در این امر تاکید 

کرده است.

عرضه سهم دولت در ۹ شرکت دولتی در بورس
عالوه بر ایــن، وزیر امور اقتصادی و دارایــی نیز اعالم کرد 
که در آینــده نزدیک، ســهام دولت در تعداد ٩ شــرکت 
 دولتی در رســته های انرژی )پاالیشــگاه و پتروشیمی(،

 مالی )بانک هــا و بیمه هــا( و صنایع فلــزی و معدنی در 
بورس عرضه خواهند شــد.طبق گفته دژپســند، در این 
مرحلــه از واگذاری، تصمیم بر این اســت کــه به صورت 
فراگیر این ســهام ها را عرضه کنیم تا همه مردم با اعمال 
تخفیف هایــی )در مرحله اول و فقط بــرای یک بار( در دو 
گروه ٢٠ و ٢٥ درصدی با ســقف خرید دو میلیون تومان 
 به ازای هر نفــر بتوانند ســهام عرضه شــده را خریداری

 کنند.

درآمدزایی ۳۰ هزار میلیاردتومانی از عرضه 
سهام شرکت های دولتی

دژپســند در پاســخ به این که چه مقــدار درآمدزایی از 
واگذاری شــرکت های دولتی خواهیم داشــت، اینگونه 
توضیح داده که هدف عمده در این زمینه، انتقال مالکیت 
 و مردمی کردن اقتصاد اســت که برآوردها نشــان دهنده

 این است که از این طریق حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان برای 
بودجه تامین مالی داشته باشیم.

 همچنین دوره فراخــوان تا عرضه ۱٠ روز اســت و گروه 
گروه این اتفــاق رخ می دهد و تالش  بر این اســت که ۱٥ 
 اردیبهشــت اولین فراخوان واگذاری شرکت های دولتی

 باشد. 
همچنین مرحله دوم عرضه شرکت هایی هستند که بورسی 

نیستند و وارد بورس می شوند.

کارشناسان نسبت به رفتار هیجانی تازه واردهای بورس هشدار دادند

اوج گیری هیجان در بورس

روحانی: 
ضرورت عرضه بیشتر سهام شرکت ها 

و بنگاه های بزرگ در بورس
رئیس جمهور در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، لزوم صرفه جویی همه دستگاه های دولتی و نیز 
ضرورت فروش اموال و امالک مازاد دستگاه ها را مورد 
تأکید قرار داد.حســن روحانی روز سه شنبه در این 
جلسه همچنین با اشاره به افزایش مشارکت عمومی 
در بازار بورس، خواستار عرضه بیشتر سهام شرکت ها و 
بنگاه های بزرگ در بورس شد.رئیس جمهور همچنین 
با اشاره به اهمیت اتمام پروژه های بزرگ و نیمه تمام، 
تصریح کــرد: باید اتمام پروژه های نیمــه تمام که از 
پیشرفت باالی ٨٠ درصد برخوردار هستند، با جدیت 
پیگیری شود.روحانی با تاکید بر حمایت بیشتر از حوزه 
تولید و صنعت، اظهار کرد: در شــرایط کنونی تامین 
ارز برای کاالهای اساسی بویژه دارو و نیازمندی های 
اساسی مردم و بخش تولید ضرورت دارد که مسئولین 
مربوطه بایستی با جدیت این امور را پیگیری کنند.در 
ادامه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست 
رئیس جمهور، راهکارهای مولدسازی دارایی ها و اموال 
مازاد دســتگاه های دولتی مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت.گزارش وزیر اقتصاد و دارایی درباره راهکارهای 
اتخاذ شده برای تأمین منابع بودجه سال ۱٣٩٩ بویژه 
مولدسازی دارایی ها و فروش اموال مازاد دستگاه های 
دولتی و نیز واگذاری سهام بنگاه های بزرگ اقتصادی 
بخش عمومی در بورس، در ادامه این جلسه مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت.در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت همچنین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی در 
خصوص آخرین وضعیت نقدینگی در کشور و سیاست 
پولی مبتنی بر عملیات بازار باز جهت کنترل نرخ سود 
و تورم ارایه کرد.در ادامه این جلسه همچنین گزارش 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت بودجه 
سال جاری و روش های تأمین درآمد و صرفه جویی در 

بخش های هزینه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اعتراض رئیس اتاق ایران به رئیس کل بانک مرکزی
بر خالف توافقات دولت و بخش 

خصوصی عمل می کنید
غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران با ارسال نامه ای 
به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، اعتراض 
بخش خصوصی را نسبت به حذف تعدیل ٢٠ درصدی 
برای صادرات سال های ٩٨ و ٩٩ اعالم کرد.رئیس اتاق 
ایران با ارسال نامه ای به عبدالناصر همتی رئیس کل 
بانک مرکزی، حذف تعدیل ٢٠ درصدی برای صادرات 
سال های ٩٨ و ٩٩ را بر خالف رایزنی های صورت گرفته 
اعالم کرد و تاکید داشت این اقدام موجب ضرر هنگفت 
صادرکنندگان می شــود.او در این نامه اظهار داشت 
اقدام بانک مرکزی از یک سو باعث سلب اعتمادبخش 
خصوصی و صادرکنندگان نســبت به سیاست های 
دولت و بانــک مرکزی جمهوری اســالمی ایران و از 
سوی دیگر باعث دلسردی صادرکنندگانی می شود 
که در دوران سخت تحریم و علی رغم محدودیت های 
بی سابقه دولت درفروش نفت، ارز حاصل از صادرات را 
به کشور بازگردانده و توانستند بخشی از چالش های 
مرتبط با نقل وانتقال پول و تأمین نیازهای ارزی کشور 
را برطرف کنند.به گفته شــافعی، ٢٠ درصد تعدیل 
پیش بینی شده نه یک لطف به صادرکنندگان، بلکه 
محلی برای پوشش نرخ های پایه صادراتی به دلیل عدم 
امکان قیمت گذاری دقیق، افزایش هزینه حوالجات 
ارزی به دلیل تحریم های تحمیلی، عدم امکان استفاده 

از سیستم بانکی است.

تسهیالت پرداختی بانک ها ۲۶ 
درصد افزایش یافت

تسهیالت پرداختی بانک ها طی ۱٢ماهه سال ۱٣٩٨ 
به بخش های اقتصادی مبلــغ ٩٧٤٩.٩ هزار میلیارد 
ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 
٢٠۱٢.۶ هزار میلیارد ریال )معادل ٢۶ درصد( افزایش 
داشــت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقــل از بانک 
مرکزی، تســهیالت پرداختی بانک ها طی ۱٢ ماهه 
ســال ۱٣٩٨ به بخش های اقتصادی مبلغ ٩٧٤٩.٩ 
هزار میلیارد ریال اســت که در مقایسه با دوره مشابه 
ســال قبل مبلغ ٢٠۱٢.۶ هزار میلیارد ریال )معادل 
٢۶ درصد( افزایش داشته است.جدول ۱ بیانگر هدف 
از دریافت تسهیالت پرداختی در بخش های اقتصادی 
طی ۱٢ ماهه ســال ۱٣٩٨ است. ســهم تسهیالت 
پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های 
اقتصادی طی ۱٢ ماهه سال جاری مبلغ ٥٢۶۱.٤ هزار 
میلیارد ریال معادل ٥٤ درصد کل تسهیالت پرداختی 
می باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 
٥.٩٤۱ هزار میلیارد ریال معادل ٢۱.٨ درصد افزایش 
داشته است. سهم تســهیالت پرداختی بابت تأمین 
سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱٢ ماهه 
ســال جاری معادل ٣.٢۱۶٧ هزار میلیارد ریال بوده 
اســت که حاکی از تخصیص ٤۱.٢ درصــد از منابع 
تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های 

اقتصادی )مبلغ ٥٢۶۱.٤ هزار میلیارد ریال( است.

اخبار
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 این روزها هر چند شاهد کاهش شدید تقاضای افراد برای 
خرید خودرو ناشی از شیوع ویروس کرونا در سطح جامعه 
هستیم اما بررسی سایت ها، قیمت های عجیبی را نشان 
می دهد؛ به طور نمونه خودرو پراید این روزها حدود ٧٠ 
میلیون تومان قیمت گذاری می شود.به گزارش ایرنا، بررسی 
قیمت ها در خصوص خودروهــای پرتیراژ و پر متقاضی 
داخلی اختالف قیمت ٣٠ تا حتی ٨٠ میلیونی کارخانه 
ای و بازار را در برخی موارد نشــان می دهد.کارشناسان 
معتقدند یکی از دالیل اصلی این موضوع عرضه کم خودرو 
از سوی خودروسازان اســت. به گفته آنان، وقتی شرکت 
ها نتوانند نیاز بازار را تامین کنند، عده ای ســودجو برای 

خرید هجوم می آورند.آنان درخصوص قیمت باالی این 
روزهای پراید عنوان می کنند هر کاالیی در بازار کم باشد 
ارزش زیادی می یابد و همین موضوع درخصوص پراید نیز 
صدق می کند."سعید موتمنی"، رئیس اتحادیه نمایشگاه 
داران خودرو پایتخت به ایرنا گفت: وقتی عرضه از سوی 
خودروسازان کم باشــد افرادی که از قبل اقدام به خرید 
خودرو برای سرمایه گذاری کرده بودند به بازیگران اصلی 
بازار تبدیل می شــوند و به دلخواه خود روی کاغذ قیمت 
می دهند.وی یادآور شد: در هفته های گذشته شاهد بودیم 
ایران خودرو یک سری خودروهای کارتکسی را با قیمتی 
باالتر از قیمت بازار به فروش رســانید که مبنایی جدید 

برای قیمت خودروهای مدل ٩٩ شد.موتمنی ادامه داد: 
همچنین پیش فروش هایی کــه در روزهای اخیر انجام 
شده با موعد تحویل اسفند امسال و فروردین و اردیبهشت 
۱٤٠٠ اســت و نمی تواند بر بازار تاثیرگذار باشد.ی بیان 
داشت: خودروسازان همچون سال های گذشته در فروردین 
و اردیبهشت به دنبال سیاست افزایش قیمت ها هستند و 
در این راستا از عرضه خود می کاهند.این مقام صنفی با 
یادآوری کمبود تقاضا در بــازار، تاکید کرد: بازار را عرضه 
و تقاضا متعادل و متوازن می کند، اگر خودروسازان قادر 
به افزایش عرضه نیستند دولت باید اجازه واردات خودرو 
بدهد.وی در عیــن حال گفت: افرادی کــه خودرو برای 

فروش در اختیار دارند نیز به دلیل احتمال افزایش قیمت 
ها در حال حاضر از فروش امتناع می کنند.موتمنی اظهار 
داشت: اکنون سه هفته اســت منتظریم ببینیم موضوع 
قیمت گذاری خودرو در وزارت صنعت چه سرانجامی می 
یابد و هنوز تعیین تکلیف نشــده است.اشاره موتمنی به 
صحبت های روز گذشته "محمدرضا کالمی"، سخنگوی 
ســتاد تنظیم بازار وزارت صنعت است که عنوان داشت: 
محاسبات و سیاســت های اعضای کمیته ویژه خودرو 
به جمع بندی نرســیده و به همین دلیل تصمیم گیری 
 درباره قیمت گذاری خودرو به جلســه آینده این ســتاد 

موکول شده است.

با توجه به عرضه اموال دولتی در بورس، یک کارشناس 
اقتصادی معتقد اســت کــه این امر موجب توســعه 
اقتصادی، جهش تولید، کارآمدی بازار سرمایه، حرکت 
سرمایه به سمت بورس و تامین نقدینگی شرکت های 
توســعه محور خواهد شــد.علی قنبری در گفت وگو 
با ایســنا درباره تاثیر عرضه ســهام امــوال دولتی در 
بورس، اظهار کرد: با توجه بــه تحریم های اقتصادی، 
شیوع ویروس کرونا و خســارات اقتصادی آن، کاهش 
درآمدهای دولت و کسری بودجه یکی از اقدامات موثر 
و مناسب در این زمینه خصوصی سازی و فروش اموال و 
سهام شرکت های دولتی است که می تواند برای جبران 
کسری بودجه، نقدینگی شرکت های دولتی و توسعه 
اقتصادی کشور موثر باشد.وی ادامه داد: بنابراین، اگر به 
دنبال تولید و جهش اقتصادی هستیم، باید یک بخش 
خصوصی کارآمد را تقویت کنیم و دولت به یک دولت 
کوچک تبدیل شود و تنها وظیفه نظارت داشته باشد. 

هرچه بخش خصوصــی را در این زمینه تقویت کنیم، 
موجب توسعه اقتصادی خواهد شد به شرط اینکه دولت 
بر واگذاری اموال خود نظارت داشــته باشد تا موجب 

فساد و رانت نشود.

تامین نقدینگی شرکت های توسعه محور با 
عرضه اموال دولتی

به گفتــه این کارشــناس اقتصادی، با عرضه ســهام 
شرکت های دولتی در بورس یک بازار کارآمدی تشکیل 
می شود به شــرط اینکه بورس از حالت حباب خالی 
باشد و به دالیل واقعی رشد کند. بازار سرمایه می تواند 
با جذب سرمایه های مردم از سرگردانی سرمایه ها در 
بازارهای ارز، طال، سکه و ... جلوگیری کند و نقدینگی 
را برای شرکت های توسعه ای فراهم کند.گفتنی است 
که از زمان ورود به سال جدید عرضه سهام شرکت های 
دولتی در بورس از اهمیت و توجه زیادی برخودار شده 

و رئیس جمهور در این زمینه در نخستین جلسه هیات 
دولت در سال جدید، بر اینکه دستگاه های دولتی باید 
سهام خود را در بورس عرضه کنند و در تماس هایی با 

وزیر اقتصاد بر تسریع در این امر تاکید کرده است.

عرضه سهم دولت در ۹ شرکت دولتی در 
بورس

عالوه بر این، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعالم کرد 
که در آینده نزدیک، ســهام دولت در تعداد ٩ شرکت 
دولتی در رسته های انرژی )پاالیشگاه و پتروشیمی(، 
مالی )بانک ها و بیمه ها( و صنایــع فلزی و معدنی در 
بورس عرضه خواهند شد.طبق گفته دژپسند، در این 
مرحله از واگذاری، تصمیم بر این اســت که به صورت 
فراگیر این سهام ها را عرضه کنیم تا همه مردم با اعمال 
تخفیف هایی )در مرحله اول و فقط برای یک بار( در دو 
گروه ٢٠ و ٢٥ درصدی با سقف خرید دو میلیون تومان 

به ازای هر نفر بتوانند ســهام عرضه شده را خریداری 
کنند.

درآمدزایی ۳۰ هزار میلیاردتومانی از عرضه 
سهام شرکت های دولتی

دژپسند در پاســخ به این که چه مقدار درآمدزایی از 
واگذاری شــرکت های دولتی خواهیم داشت، اینگونه 
توضیح داده که هــدف عمده در این زمینــه، انتقال 
مالکیت و مردمی کردن اقتصاد اســت کــه برآوردها 
نشان دهنده این است که از این طریق حدود ٣٠ هزار 
میلیارد تومان برای بودجه تامین مالی داشته باشیم. 
همچنین دوره فراخوان تا عرضه ۱٠ روز است و گروه 
گروه این اتفاق رخ می دهد و تالش  بر این است که ۱٥ 
اردیبهشت اولین فراخوان واگذاری شرکت های دولتی 
باشد. همچنین مرحله دوم عرضه شرکت هایی هستند 

که بورسی نیستند و وارد بورس می شوند.

رئیس مرکز فناوری اطالعات و اقتصاد هوشمند در وزارت 
اقتصاد با بیان اینکه کرونا موجب کمک و توجه به اقتصاد 
هوشــمند و فناوری های اطالعاتی شده است، مجموعه 
اقدامات این مرکز برای گســترش اقتصاد هوشمند در 
سال گذشــته و برنامه های در حال تدوین سال جاری 
در این زمینه را تشریح کرد.علی عبدالهی در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: اولین گام برای اقتصاد هوشمند مفهوم 
سازی از آن بود که یک مدل مفهومی و ادبیات موضوعی 
برای آن تبیین شود که برای رسیدن به این هدف، یک 
هسته اندیشه ورزی اقتصاد هوشمند تشکیل دادیم که 
در آن هم اساتید دانشــگاهی و هم افراد باتجربه در این 
زمینه حضور داشتند و در این هســته حدود ۱٤ تا ۱٥ 
جلسه تشکیل شد تا ســرانجام به یک مدل مفهومی و 
تعریف جامع رسیدیم.وی ادامه داد: گام بعدی اجرا کردن 
این مفهوم بود که یک برنامه یا نقشه راه طراحی کردیم. 
اقتصاد هوشمند بخشی از آن مربوط به وزارت اقتصاد و 
زیر مجموعه های آن همچون خزانه داری، بورس، بیمه، 
گمرک و مالیات است و به یکسری اتفاق های دیگری در 
حوزه های حمل ونقل، تجارت، محیط های هوشمند و .. 

نیاز دارد که در هر دستگاهی مشــخص کردیم در این 
زمینه چگونه عمل کنند.

تدوین نقشــه راه اقتصاد هوشمند در سال 
گذشته

رئیس مرکز فنــاوری اطالعات و اقتصاد هوشــمند در 
وزارت اقتصاد با بیان اینکه در ســال گذشــته نقشه راه 
اقتصاد هوشمند طراحی شده اســت، ادامه داد: اکنون 
در این زمینــه در حال تدوین برنامــه عملیاتی اقتصاد 
هوشمند هستیم که یکی از اجزای این برنامه بکارگیری 
فناوری های هوشمند در مجموعه های سازمانی همچون 
بالکچین، اینترنت اشیا، تحلیل داده ها و... است که اکنون 
ســازمان هایی که ســند این برنامه را دریافت کرده اند، 
اعالم آمادگی برای اجرای آن کرده اند که ما هم در حال 
جمع بندی هســتیم تا برنامه عملیاتی اقتصاد هوشمند 

برای اجرا تا یکی دو ماه آینده ابالغ شود.به گفته وی در 
پروژه های مربوط به وزارت اقتصاد اهدافمان معطوف به 
اقتصاد هوشمند است، به گونه ای که در زیر مجموعه های 
این وزارتخانه توجه زیادی به هوشمندســازی بوده، به 
عنوان مثال در بورس مصداق اقتصاد هوشمند، معامالت 
الگوریتمی است که تالش کرده ایم آن را در بازار سرمایه 

توسعه بدهیم.

کمک کرونا به اقتصاد هوشمند
در ادامه این مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: کرونا 
یک نتیجه ای که برای اقتصاد هوشــمند داشت، نیاز به 
این حوزه را از الیه های پنهان آشکار کرد. اکنون مدیران 
ارشد، کارشناسان و حتی کسانی که برای تحقق اقتصاد 
هوشمند مقاومت می کردند هم به استفاده از فناوری های 
اطالعاتی و گسترش اقتصاد هوشمند اهمیت می دهند.

عبدالهی با اشاره به استفاده کشــورهای درگیر کرونا از 
فناوری های هوشمند برای مقابله با این ویروس، افزود: 
قبل از کرونا محدودیت هایی برای دسترسی از راه دور به 
سامانه ها وجود داشت که اکنون این محدودیت ها کاهش 
پیدا کرده است. اقتصاد هوشمند برای کشور فرصت است 
و باید به سمت سرمایه گذاری در فناوری های بالکچین، 
اینترنت اشیا و فناوری های اطالعاتی حرکت کنیم تا هم 
اثربخشی مجموعه های سازمانی ارتقا پیدا کند و مهم تر 

از آن هزینه ها کاهش پیدا کند.

کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی هزینه های بانکداری 
با هوش مصنوعی

رئیس مرکز فنــاوری اطالعات و اقتصاد هوشــمند در 
وزارت اقتصــاد اضافه کرد: به عنوان مثــال، بکارگیری 
بالک چین بــا ساده ســازی و بهینه ســازی فرآیندها 
می تواند ٧٠ درصد هزینه هــا را کاهش دهد. همچنین 
بکارگیــری هــوش مصنوعــی در عملیــات فناوری 
 اطالعات حوزه بانکــداری، ٢٠ تــا ٢٥ درصد هزینه ها

 را کاهش می دهد.

بازارنابسامانخودرووافسارگسیختگیقیمتها

تاثیراقتصادیعرضهاموالدولتیدربورس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه در بازار آزاد تهران؛
روز سه شنبه قیمت سکه طرح جدید ۹ اردیبهشت به ۶ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 
۹۷۰ هزار تومان است.همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۰۰ دالر و ۶۴ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۶۳۶ هزار و ۶۵۳ تومان است.

آخرین وضعیت اقتصاد هوشمند در ایران

کمککرونابهاقتصادالکترونیک
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بازگرداندن کارگران به بازار رسمی اشتغال 
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا های اسالمی کار

بحرانی که به دنبال شیوع بیماری کرونا در مشاغل و کسبد و کارها ایجاد شد منجبر به بیکاری هزاران هزار نفر شده که این افزاد به دلیل اینکه ناخواسته از کار بیکار شده اند منبع درآمدی برای گذران زندگی ندارند و ناچار باید از 
سوی دولت حمایت شوند. در حال حاضر با وجود مشاهده هزاران بیکار در سامانه بیمه بیکاری هنوز منابع پرداختی آن مشخص و اعالم نشده است. به همین دلیل کارگران بیکارشده سرگردان شده و توانایی گذران زندگی را ندارند.
دریافت مقرری بیمه بیکاری حق قانونی همه کارگرانی است که سازمان تامین اجتماعی آن ها را به عنوان بیمه شده اجباری به رسمیت شناخته است و در نتیجه حاال به دلیل شیوع کرونا شغل خود را اجبارا از دست داده اند. شرایط 
مندرج در ماده ۱۵ قانون کار و ماده ۲ قانون بیمه بیکاری نیز به همین روند اشاره دارد. هر کارگری که به صورت غیر ناخواسته و در نتیجه وقوع حوادث قهری و بالیای طبیعی شغلش را از دست بدهد به شرط داشتن سابقه پرداخت 
حق بیمه می تواند به صورت موقت از مزایای بیمه بیکاری استفاده کند و در طی مدت دریافت مقرری ضمن گذراندن دوره های مهارت آموزی باید این آمادگی را داشته باشد تا به محض دایر شدن کارگاه به شغل سابق خود بازگردد 

و یا در کارگاهی دیگر در یک حرفه مناسب مشغول کار شود.
البته صندوق بیمه بیکاری هرگز تا به این اندازه زیر فشار مالی نبوده است. سالهاست که منابع این سازمان در بهترین حالت کفاف مقرری های تعیین شده را می دهد و ابدا ریالی از حق بیمه های پرداختی باقی نمی ماند تا بتوان آن 
را سرمایه گذاری کرد. طبق مقررات جاری سازمان تامین اجتماعی معادل سه درصد از هزینه حق بیمه هر کارگر باید در صندوق بیمه بیکاری واریز شود. پیش از این نیز بخش قابل توجهی از کارفرمایان به دلیل آنچه که شرایط 
نامناسب تولید نامیده می شود به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده اند و طبیعی است که از این طریق مطالبات صندوق بیمه بیکاری به صورت کامل وصول نشده باشد. بنابراین نهاد های اقتصادی حاکمیتی باید در کنار کمک 
به صندوق بیمه بیکاری، بخشی از منابع مالی خود را برای جبران آسیب های اقتصادی بنگاه ها اختصاص دهند. فرض کنیم که از فردا بحران کرونا برای همیشه پایان یابد، اما در برخی حرفه ها و صنایع بازگشت مجدد بنگاه ها به 
مدار امری دشوار و هزینه بر است و چه بهتر که این نهاد ها تامین کننده بخشی از هزینه ها باشند و صدالبته که بهتر است این بار شرایط طوری پیش برود که همه کارگران بتوانند در بازار رسمی اشتغال مشغول کار شوند و کسی 

فاقد بیمه اجتماعی نماند.

چند هفته پس از تصمیم دولت افغانستان برای محدود 
کردن تردد در در مرزهای مشترک به منظور جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا، حاال دولت این کشور اعالم کرده 
آماده اســت به منظور تامین برخــی نیازهای داخلی، 
واردات برخی کاالها را از ســر بگیرد.با شیوع کرونا در 
ایران، دولت تصمیم گرفت تجمع افراد در نقاط مختلف 
کشور را محدود کند و به دنبال آن، برگزاری مراسم های 
عزا و عروسی و همچنین فعالیت رســتوران ها و باغ ها 
ممنوع شد و به این ترتیب بر اساس براوردهای صورت 
گرفته، مصرف مرغ در کشور حدودا ۳۰ درصد کاهش 
یافت.این اتفاق که قبل از آن امکان پیش بینی نداشت، 
به مرغداری های کشور فشاری جدید وارد کرد، زیرا در 
شرایطی که برای نیاز طبیعی تولید کرده بودند، میزان 
فروش و قیمت خرید محصول به شدت کاهش یافت تا 
جایی که برخی مرغداری ها اقدام به امحای جوجه های 
یک روزه خود کردند که انتشــار فیلم آن سر و صدای 
بســیاری به پا کرد و دولت از ممنوعیت این اقدام خبر 
داد.در شرایطی که همچنان امکان برگزاری مراسم ها 
در کشور وجود ندارد، صادرات این محصوالت یکی تنها 
گزینه ها موجود برای فروش تولیدات مازاد بر نیاز داخلی 
است و در جدیدترین اتفاق، سازمان توسعه تجارت خبر 
از مجاز شدن صادرات این محصوالت به افغانستان داده 
است.این سازمان اعالم کرده است: یکی از راه های تنظیم 

بازار و جلوگیری از زیــان تولیدکنندگان داخلی توجه 
به بازارهای مهم صادراتی از جمله افغانستان است و با 
توجه به اظهار نظر اخیر ســخنگوی وزارت کشاورزی 
و دامداری افغانســتان، مبنی بر رفع ممنوعیت واردات 
جوجه یک روزه، مرغ و تخم مرغ، فرصت صادرات به این 
کشور برای ایران فراهم است.  افغانستان یکی از بازارهای 
مهم صادراتی ایران است که راه را برای ورود محصوالت 
ایرانی باز گذاشته است و صادرکنندگان ایرانی می توانند 
از این فرصت برای صادرات محصوالت خود به کشــور 
افغانستان استفاده و همچنان از افغانستان دان و غذای 
مرغ به ایــران وارد کنند.غالمعلی فارغــی - عضو اتاق 
بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیت موجود در صادرات مرغ 
و تخم مرغ به کشورهای منطقه، گفت: بخش خصوصی 
از سال ها پیش بارها اعالم کرده که توان و ظرفیت خوبی 
برای صادرات این محصوالت به کشورهای مختلف وجود 
دارد اما متاسفانه تغییرات مداوم در سیاست ها، کار را در 
این حوزه دشوار کرده است. به گفته وی، در صورتی که 
سیاست های صادراتی به شکل دقیق و ثابت تدوین شوند 
و تغییرات در آنها رخ ندهد، می توان انتظار داشــت که 
ظرف چند ماه، بخش قابل توجهی از تولید مازاد داخلی 
به کشورهای مختلف صادر شــده و در کنار تامین ارز 
موردنیاز برای کشور، ظرفیت تولیدی داخلی برای آینده 

نیز کاهش پیدا نکند.

نائب رئیس دوم اتحادیه طال و جواهر گفت: قبل از شیوع 
کرونا در کشور به طور محدود صادرات طال داشتیم، اما 
اکنون صادرات مصنوعات طال به صفر رســیده است. 
محمد کشــتی آرای نائب رئیــس دوم اتحادیه طال و 
جواهر با اشاره به آخرین وضعیت بازار طال، گفت: بازار 
طال امروز مانند روزهای گذشته شاهد نوسانات جزئی 
بوده اســت. تقاضا برای بازار طال کم است و این عامل 
می تواند باعث کاهش قیمت طال شود.او بیان کرد: به 
دلیل اینکه مردم نقدینگی کمی دارند مجبور هستند 
از پس انداز طالی خود استفاده کنند. خریدار در بازار 
کم است چرا که نقدینگی وجود ندارد. نائب رئیس دوم 
اتحادیه طال و جواهر  تشریح کرد: قیمت طال و سکه به 

ثبات نسبی رسیده است در حالی که قیمت جهانی طال 
نوسان داشته که تقریبا این نوسان نیم تا یک درصد بوده 
است. بازار داخلی طال به یک ثبات رسیده اما همچنان 
در رکود است.کشتی آرای با اشاره به قیمت اونس طال، 
گفت: امروز قیمت هر اونس طال در بازار های جهانی یک 
هزار و ۷۰۵ دالر معامله شد. سکه طرح قدیم ۶ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان، سکه طرح جدید ۶ میلیون و ۴۲۵ 
هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان، ربع 
سکه یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، سکه یک گرمی 
۹۷۰ هزار تومان و هر مثقال طال ۱۷ عیار، ۲ میلیون و 
۷۵۷ هزار تومان معامله شد. هر گرم طالی ۱۸ عیار ۶۳۲ 

هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد.

به ســختی می توان گفت 
که در دو ماه گذشــته چه 
تعداد کارگــر تنها به دلیل 
شیوع کرونا شغل خود را از 
دست داده اند؛ نزدیک ترین 
گمانه زنی در این خصوص بخشی از صحبت های اخیر 
معاون اقتصادی وزیر کار اســت که گفته بود تنها در 
مدت ۲۰ روز تعداد متقاضیان بیمه بیکاری از مرز ۶۰۰ 
هزار نفر فراتر رفته است. اما ثبت نام هزاران نفر برای 
دریافت بیمه بیکاری ناشی از بحران کرونا نهایی شده 
در حالیکه با گذشت چند هفته هنوز از منابع تامین 
آن خبری نیســت و پرداخت ها در انتظار اختصاص 
بودجه قرار دارند. بیکاری، یکــی از تبعات اقتصادی 
شیوع کروناست که به واسطه اعمال محدودیت های 
تــرددی و تعطیلی کســب وکارها، دامن گیر بخش 
قابل توجهی از نیروی کار کشور می شود. در شرایط 
عادی، چنانچه کســی شــغل خود را از دست بدهد 
و مانند مشــموالن قانون کار، ســه درصد حق بیمه 
بیکاری را پرداخته باشد، می تواند ضمن درخواست 
اســتفاده از بیمه بیکاری در ادارات کار و پس از طی 
مراحل اداری، تا سقف ۸۰ درصد حقوق ماهانه خود 
را به عنوان مستمری در دوره بیکاری دریافت کنند. 
این مبلغ از صندوق بیــکاری بیمه تأمین اجتماعی 
و در ازای ســه درصد حق بیمه ای که به نام کارگر در 
دوره اشتغال پرداخت شده، به حساب کارگران واریز 
می شود.اما کسانی که در دوره کرونا بیکار شده اند و از 

بیمه بیکاری محروم بوده اند، شرایط متفاوتی دارند و 
باید به دنبال استفاده از نوع تازه ای مستمری بیکاری 
باشند که دولت در نظر گرفته است. دولت برای حمایت 
از معیشت کسانی که باالجبار در دوره شیوع کرونا کار 
خود را از دست داده اند، پنج هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته که با تزریق به صندوق بیکاری، صرف حمایت 
از کسانی خواهد شد که با تعطیلی مشاغل در اپیدمی 
کرونا از ادامه کار بازمانده اند.اما در حال حاضر با وجود 
ثبت نام نهایی تعداد بسیار زیادی متقاضی خبری از 
پرداخت بیمه بیماری نیست. این در حالی است که 
دولت اعالم کرده است که کارگرانی که به دلیل اتخاذ 
سیاست های پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بیکار 
شدند، نگران حقوق خود نباشــند زیرا اقدامات الزم 
برای پرداخت بیمه بیکاری آنان در حال انجام است. 
همچنین دولت مدعی پرداخت بسته حمایتی، عالوه 
بر بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده در بحران کنونی 
شده است. اما سرنوشــت بخش بزرگی از کارگران 
قراردادی و روزمزد، در بالتکلیفی و مبهم است. وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که متولی امر اســت 
درباره شبهات این موضوع به کارگران نگران پاسخگو 
نیست.مدیرکل بیمه  بیکاری وزارت کار گفت: از ۲۳ 
اسفند ماه تاکنون ۷۸۳ هزار نفر درخواست خود برای 
دریافت بیمه بیکاری را ثبت کرده اند که ۶۵۴ هزار نفر 
مشمول برقراری بیمه بیکاری در مرحله اول شده اند. 
مسعود بابایی در مورد آخرین وضعیت سامانه بیمه 
بیکاری، اظهار داشــت: به منظور جلوگیری از تردد 
افراد و لزوم قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا، از ۲۳ 
اسفند ماه سامانه بیمه بیکاری راه اندازی شد و افراد 
در صورت داشتن شرایط، می توانند درخواست خود 

برای دریافت بیمه بیکاری را بــدون نیاز به مراجعه 
حضوری، در این ســامانه ثبت کنند. مدیرکل بیمه 
بیکاری و حمایت از مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی افزود: تاکنون ۷۸۳ هزار نفر در این سامانه 
درخواست خود را ثبت کرده اند که حدود ۶۵۴ هزار 
نفر مشمول مرحله اول شده اند. در صورت تخصیص 
اعتبار از سوی ســازمان برنامه و بودجه، پرداخت ها 
عملیاتی خواهد شــد.وی با بیان اینکه جهت برقرار 
شدن بیمه بیکارشدگان ناشی از شیوع کرونا، ۵ هزار 
میلیارد تومان اعتبار باید تخصیص داده شود، ادامه 
داد: سال گذشته تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری 
۲۶۰ هزار نفر بود این در حالی است که از ۲۳ اسفند 
تاکنون ۶۵۴ هزار نفر درخواست برای دریافت بیمه 
بیکاری ثبت شده است. همین مساله نشان می دهد 
که برای پوشش این تعداد بیکار، باید تخصیص اعتبار 

ویژه ای صورت بگیرد. بابایی تصریح کرد: فعالً مشاغل 
پرخطر ممنوعیت ادامه فعالیت دارند. بنا شد مشاغل 
کم خطر از ۲۳ فروردین در استان ها و ۳۰ فروردین در 
تهران کسب و کار خود را شروع کنند اما بخشی از این 
بنگاه ها، به دلیل مشکالتی که داشتند حتی اگر مجوز 
فعالیت دریافت کنند، ممکن اســت فعاًل نتوانند به 
شرایط قبل بازگردند، بنابراین باید در مقطعی حمایت 
شوند و کارگران تحت پوشــش قرار گیرند تا زودتر 
فعالیت ها به روال قبلی برگردد. این مقام مســئول 
افزود: در مرحله اول پاالیش اطالعات، اطالعات ۲۵۰ 
هزار متقاضی را جهت پاالیش بیمه پردازی به تأمین 
اجتماعی ارســال کرده ایم. وی یادآور شد: با توجه به 
اینکه بسیاری از کســب وکارها از شیوع کرونا متأثر 
 شــده اند احتمال افزایش ثبت درخواست برای بیمه

 بیکاری وجود دارد.

با  وجود  ثبت ۷۸3  هزار  بیکارشده  كرونایی از 23   اسفند   تا   كنون،   اختصاص   بودجه   در   ابهام   قرار   دارد

سرگردانی متقاضیان بیمه بیکاری کرونا
صندوق بیمه بیکاری ریالی اضافه برای بیکاران كرونایی ندارد

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

تصمیم عجیب ستاد ملی 
مبارزه با کرونــا مبنی بر 
تعطیلی واحدهای صنفی 
فروش لوازم یدکی خودرو 
در بحران کرونا موجب شد 
تا فضای مناسبی برای فعالیت دالالن و واسطه ها 

ایجاد شود. 
در این بازه زمانی به دلیل نبود دسترســی به این 
فروشــگاه ها دالالن لوازم یدکــی فعالیت خود را 
بیشتر کردند و با سواستفاده از موقعیت ایجاد شده 
در کشور با فروش قطعات یدکی سودهای باالیی را 

به جیب زدند. 
البتــه ایــن صنــف کــه مرکــز آن در خیابان 
چراغ برق تهران اســت با برداشــتن محدودیت 
هــا آغــاز بــکار کــرده امــا تبعــات تصمیــم 
 غیرکارشناســی مســئوالن این روزهــا در بازار

 دیده می شــود. البتــه بازار لــوازم یدکی خودرو 
 در یک سال گذشــته با اوضاع بســیار نابه سامان

 و آشــفته ای روبرو اســت، به طوری کــه از یک 
ســو قیمت ها بسیار افســار گســیخته باال رفته 
و از ســوی دیگر قطعات قاچاق و تقلبــی به وفور 

در بــازار یافــت می شــود، ایــن در حالیســت 
کــه کیفیــت قطعــات نیز جــای بحث بســیار 
 فراوانــی دارد.امیرحســن کاکایــی کارشــناس

 صنعــت خــودرو با اشــاره بــه اینکــه وضعیت 
بســیار بغرنجــی بــر بــازار لــوزم یدکــی 
داشــت: اظهــار  اســت،  حاکــم   خــودرو 

  اوضاعــی کــه امــروز وجــود دارد، ثمــره 

سیاســت گذاری های غلــط چندیــن ســاله 
 اســت که امروز بــه بار ننشســته، از یک ســوء 
به دلیل تحریم های صنعت خودرو واردات قطعات 
به ســختی صورت می گیرد و از ســوی دیگر نیز 
تامین ارز برای تهیه مواد اولیه نیز مشــکل است، 
در چنین وضعیتی گفته شد، باید بیشترین تالش 
صرف داخلی سازی قطعه صورت گیرد.وی افزود: 

این امر باعث شــد در تولید قطعاتی که در داخل 
با ضعف روبــرو بود، ســرمایه گذاری هایی صورت 
 گیرد و خط تولید لوازم یدکی نیز به تولید قطعات 
مورد نیاز خودروســازان اختصاص داده شود، این 
موضوع تولید لوازم یدکــی خودرو های داخلی را 
با مشــکل روبرو کرد و باعث شــد در بازار کمبود 
ایجاد شــود، از ســوی دیگر در مورد خودرو های 
خارجی نیز به دلیل اینکه عمال تخصیص ارز برای 
 واردات به ســختی انجام گرفــت و واردات نیز با، 
اما و اگر روبرو شــد، مشاهده شــد برای برخی از 
خودرو هــای خارجــی  لــوازم یدکــی در داخل 
موجود نبود.کاکایی بــا تاکید بر اینکــه در مورد 
خودرو هــای خارجــی در چند ســاله گذشــته 
 متاســفانه بــه هشــدار هایی کــه داده شــده،

 هیــچ توجهی صــورت نگرفــت، بیان داشــت: 
 زمانیکه واردات خــودرو باز بود، هرکســی حتی

 به تعــداد اندک خودرو وارد کــرد و این خودرو ها 
تیراژ باالیــی نداشــتند، همان زمان اعالم شــد 
تامین لــوازم یدکی آن ها اگر کشــور با مشــکل 
روبرو شود، سخت خواهد شــد، اما کسی توجهی 
نکرد، حال بعد از گذشــت حداقل چهار ســال که 
خودرو ها نیــاز به تعویــض لوازم پیــدا کرده اند، 
 قطعه ای وجــود ندارد، کــه مورد اســتفاده قرار

 بگیرد.

افزایش قیمت بی رویه و قطعات تقلبی و قاچاق خودرو هدیه بحران كرونا به دالالن است

سودهای میلیونی در جیب دالالن لوازم یدکی
افزایش افسار گسیخته قیمت لوازم یدكی 

تعطیلی صنوف منجر به کاهش فروش قطعات و لوازم یدکی شد
مهدی کاظمی،سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران

طی هفته های گذشته با وجود شیوع ویروس کرونا، اعضای اتحادیه تعمیرکاران باز بوده و خدمات ارائه می کردند، اما مشتریان پس از مراجعه به تعمیرگاه ها با تعطیلی عرضه کنندگان قطعات مواجه می شدند، به همین دلیل شائبه کمبود 
قطعه در بازار به وجود آمد. البته بیش از ۱۰ هزار عضو این اتحادیه از زمان سهمیه بندی بنزین با رکود مواجه شدند و به طور طبیعی قطعات کمتری به فروش می رفت، در ادامه بسته شدن صنوف ناشی از کرونا منجر به کاهش فروش قطعات 

و لوازم یدکی شد.
در شرایط کنونی با کمبود قطعه و لوازم یدکی در بازار مواجه نیستیم، اما برای حدود یک تا دو ماه آینده کسری و کمبود قطعات اجتناب ناپذیر است و در همین راستا خواسته ما از دولت، صدور مجوز واردات این اقالم است. با این حال در یکی 

دو ماه آینده به دلیل کاهش یافتن واردات و همچنین نزولی شدن تولید قطعات و لوازم یدکی، با کمبود مواجه خواهیم شد و به همین دلیل از دولت می خواهیم به فوریت اجازه واردات به تاجران و واردکنندگان قطعات بدهد.
به این منظور، به دنبال ارز نیمایی یا ۴۲۰۰ تومانی نیستیم و فقط می خواهیم مجوز آن صادر شده و گمرک نیز اجازه ترخیص سریعتر قطعات و لوازم یدکی را صادر کند تا کمبودها را تامین و برطرف کنیم. عمده کمبود قطعات مربوط به 
خودروهای خارجی و کم تردد است که در این صورت همکاران ما حداکثر طی ۱۵ روز از طریق امارات و سایر نقاط نسبت به تامین آنها اقدام می کنند. برای خودروهای داخلی، از آنجایی که بیشتر قطعات آنها داخلی سازی شده و در کشور 

موجود است، فقط تعداد اندکی از قطعات باید وارد کشور شوند که بالفاصله پس از برداشته شدن محدودیت های پروازی نسبت به تامین آنها اقدام خواهد شد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان از کاهش 
۸۰ درصدی تقاضای این صنف مانند نقاشــی و 
کاغذ دیواری ساختمان درپی شیوع ویروس کرونا 
خبر داد.بهروز چوداری میالنی اظهار کرد: کارهای 
فصلی از جمله تزئینات داخلی ساختمان از جمله 
رنگ و کاغذ دیواری ســاختمان ها جزء مشاغل 
فصلی هستند که عموما در آستانه عید نوروز رونق 
می گیرند، اما ســال ۹۸ به دلیل شیوع ویروس 
کرونا عمده این مشــاغل با خســارات هنگفتی 
مواجه شــدند. وی با بیان اینکه اینگونه مشاغل 
عموما پرداخت دیون خود را طی ســال به شب 
عید موکول می کنند، تصریح کــرد: تقاضا برای 
تزئینات داخلی ساختمان در شب عید سال ۹۸ 
بیش از ۸۰ درصد نسبت به سال های قبل کاهش 
داشت. همچنین با توجه به نگرانی مردم از حضور 
کارگران در منازل از دهم اســفند به بعد کار این 

صنف به طور کامل تعطیل شد.
رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان درباره 
وضعیت بیمه کارگــران این صنــف نیز گفت: 
فروشــندگانی که در فروشــگاه های مربوط به 
تزئینات ساختمان فعالیت می کنند بیمه هستند، 
اما نصاب هایی که برای فروشگاه ها کار می کنند 
بیمه نیســتند و به ندرت هــم از بیمه اختیاری 
استفاده می کنند. بنابراین در حال حاضر عالوه 
بر اینکه درآمد این افراد به صفر رســیده بیمه ای 

هم ندارند که از خدمات آن اســتفاده کنند. وی 
همچنین با اشــاره به تعطیــالت فروردین ماه 
برای کنترل شــیوع ویروس کرونــا، اظهار کرد: 
بعد از بازگشــایی واحدهای صنفی نیز وضعیت 
تغییری نکــرده، چرا که به دلیــل ویروس کرونا 
مردم همچنان نگران حضــور کارگران در منازل 
هستند و از طرف دیگر اآلن فصل مشاغل اینگونه 
مشاغل نیست. بنابراین افت تقاضا در این صنف 
همچنان ادامه دارد.شــیوع ویروس کرونا و کم 
شدن رفت وآمدها برای پیشگیری در ماه پایانی 
ســال که عمدتا روزهای پررونقی برای کســب 
وکارهای خرد و کارگران فصلی است، باعث شده 
فعاالن تجاری، اصنــاف مختلف و کارگران دچار 
آسیب های جدی شــوند؛ به طوری که براساس 
گزارش دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری 
وزارت صمت در روزهای پایانی ســال گذشــته 
بخش هــای مختلف اقتصادی بیــن ۳۵ تا ۱۰۰ 
درصد کاهش تقاضا داشــتند و بیشترین آسیب 
هم مربوط به خدمات گردشــگری و باشگاه های 
ورزشی بوده که تقاضای آن ها در اسفند ماه به صفر 
رسیده بود. همچنین فعالیت اصناف غیرضروری 
از ۸ تا ۳۰ فروردین در تهران و تا ۲۳ فروردین در 
سایر اســتان ها برای کنترل شیوع ویروس کرونا 
 ممنوع بود که این مسئله منجر به تشدید خسارات 

واحدهای صنفی شد.

صادرات مرغ و تخم مرغ ایران به افغانستان آزاد شد

صادرات طال به صفر رسیده است

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در نامه ای خطاب 
به رضا رحمانــی، وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
)صمــت( و رئیس کارگروه تنظیم بازار نســبت به 
کاهش صادرات فوالد در صورت تداوم رویه های فعلی 
و محدودیت های مقرراتی و اجرایی ستاد تنظیم بازار و 
این وزارتخانه هشدار داد.بهرام سبحانی- رئیس هیات 
مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران- در این نامه 
با اشاره به میزان صادرات آهن و فوالد کشور در سال 
۱۳۹۸ که به بیش از ۱۱ میلیون تن و به ارزش حدود 
۳.۵ میلیارد دالر رسیده بود؛ تصریح کرده است که 
اگر محدودیتهای مقرراتی و اجرایی ستاد تنظیم بازار 
و وزارت صنعتف معدن و تجارت نبود، فرصت طالیی 
صادرات فوالد کشور قبل از تشــدید تحریم های 
آمریکا نیز از دســت نمی رفت و اکنون شاید شاهد 

حدود ۵ میلیارد دالر صادرات فوالد کشور بودیم.
این انجمن اعالم کرده اســت که در سال جدید و 
باتوجه به اینکه قیمت نفت به کمترین میزان خود 
در شش سال اخیر رسیده و صادرات نفت و مشتقات 
نفتی کشور هم کاهش شدیدی داشته است، چشم 
امید مردم و مسئولین برای ورود ارز به کشور و تنظیم 
بازار آن، به صنایع معدنی و در صدر آن، آهن و فوالد 
دوخته شده اســت. این در حالی است که عالوه بر 
تحریم ها، بحران کرونا نیز محدودیت های خارجی 

پیش روی صادرات فوالد ایران را به حداکثر رسانده 
است.با این وجود،  انتظار انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران این است که نظام تصمیم گیری داخلی کشور، 
با درک و توجه به این مولفه ها، تســهیل فرآیندها 
و حذف مقررات محدودکننده توســعه صادرات را 
در دســتور کار عملیاتی جدی قرار دهد؛ حال آنکه 
برعکس، صادرات فوالد و گذر از فرآیندهای محدود 
کننده متعدد آن از جمله دریافت مجوزهای محموله 
به محوله و همچنین الزام به عرضه های سنگین در 
بورس کاال، از ســخت ترین امور واحدهای تولیدی 

شده است
در متن این نامه ضمن اعالم خطر نسبت به کاهش 
صادرات و درآمد ارزی فوالد کشور در صورت تداوم 
رویه های فعلی، آمده است که با عنایت به افزایش 
تولید کارخانه های فوالدی از یک سو و رکود پروژه 
های صنعتی و ساختمانی بر اثر بحران کرونا از سوی 
دیگر، خواهشمند است تدابیری اتخاذ فرمایید که:-  
تمامی محدودیت های صادراتی آهن و فوالد کشور از 
جمله موارد فوق الذکر به فوریت مرتفع شود.-   توسعه 
صادرات به عنــوان یکی از اهــداف اصلی کارگروه 
تنظیم بازار )حداقل در خصوص فوالد( در اولویت 
قرار گیرد.-   همانند سایر کشورهای فوالدساز دنیا، 
مشوق های صادراتی وضع و به سرعت اجرایی شود.

کاهش ۸۰ درصدی تقاضای تزئینات داخلی 

انجمن فوالد هشدار داد

احتمال کاهش صادرات فوالد ایران
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ابالغیه رهبر انقالب  در موافقت با آزادسازی سهام عدالت
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور ابالغیه ای ضمن 
موافقت با درخواست رییس جمهور برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش 
سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده های کم درآمد، 
موارد سه گانه ای را به عنوان امور الزم الرعایه در این واگذاری ها مورد تأکید قرار 
دادند و خاطرنشان کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا 

مردم سریعتر از منافع سهام خود بهره مند شوند.
متن ابالغیه رهبر معظم انقالب به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درپی تصمیم واگذاری درصدی از ســهام اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب سهام 
عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم درآمد، 
انتظار این بود که توسط مسئولین مربوط در دولتهای مختلف با اجرای دقیق مواد ۸ 
گانه ابالغی ۱۲/۴/۱۳۸۵ هرچه سریعتر مقدمات الزم برای آزادسازی سهام عدالت 
و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم گردیده و آیین نامه های اجرایی تهیه و 
به اجرا درآید. در هر صورت با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل 
به تکالیفی که به عهده اوست، با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت 
می شود: دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم 
سهام شرکت های سرمایه پذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی خود 
را ایفا کنند. مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط 
شورایعالی بورس تدوین و تصویب شــود. این مصوبات برای کلیه دستگاههای 
اجرایی الزم االجراست. نسبت به سهام باقیمانده در شرکت های سرمایه گذاری 
استانی، شورایعالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در 
شرکت های مذکور، از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینه ی ورود آن شرکتها 
را در بورس فراهم نماید. با توجه به تأخیری که در طول زمان نسبت به تحقق اهداف 
واگذاری این سهام پیش آمده است، و به دلیل ضرورت بهره مندی هرچه سریعتر 
مردم از منافع سهام خود، الزم است دولت محترم هرچه زودتر اقدامات مقتضی در 

جهت تحقق موارد مذکور در بندهای سه گانه فوق را به عمل آورد.

بخشی از برداشت صندوق توسعه ملی سهم استارت آپ هاست
محمد حسینی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر حمایت از استارتاپ ها 
اعالم کرد با شیوع کرونا در کشــور مراجعه مردم به فضای مجازی و صدا و سیما 
بیشتر شده است. او در ادامه گفت: »کسانی که پیش از این فرصت دیدن برنامه های 
تلویزیونی را نداشتند، بیننده پروپاقرص سریال ها و دیگر برنامه های رسانه ملی 
شدند اما این برنامه ها کافی به نظر نمی رسید، با توجه به تفاوت سلیقه ها و ذائقه ها 
نیاز به تنوع بیشتری به ویژه در بخش سرگرمی احساس شد که آثار  نیروهای جوان 
و متعهد در فضای مجازی تا حدودی جبران کننده و کمک کننده بود. به عنوان 
مثال پلتفرم های آنالین بخشی از خألها را پر کرد و حتی شاهد اکران آنالین فیلم 
سینمایی »خروج« در پلتفرم فیلیمو بودیم.« حســینی درباره حمایت دولت از 
استارتاپ ها گفت: »دولت باید از این پلتفرم ها حمایت کافی کند. حال که دولت برای 
مقابله با کرونا اجازه برداشت یک میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی را دریافت کرده 
که عمده آن به بخش بهداشت و درمان و حوزه اقتصادی اختصاص پیدا می کند. 
اما بخشی از این بودجه هم باید شامل حمایت از حوزه فرهنگ، هنر و رسانه برای 
فعالیت در حوزه  فضای مجازی و استارتاپ ها شود. باید موانعی که بر سر راه رشد 
و توسعه این پلتفرم ها در نهادهای دولتی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد وجود دارد 
برداشته شود و به فرآیند دریافت مجوز و گسترش فعالیت شان سرعت داده شود.«

استارت آپ ها در قیمت گذاری مسکن مداخله نکنند
نبود شفافیت قیمت در بخش های اجاره و خرید و فروش موجب شد تا شاهد ورود 
استارتاپ های تخصصی بازار مسکن از 6 سال گذشته باشیم. حضور استارتاپها به 
بازار مسکن گرچه در اوایل گسترده بود اما با موانع متعددی هم روبرو شد. طبق 
آمارهای منتشرشده از سال ۱۳۹۳ تاکنون نزدیک به ۲۵ سایت تخصصی فعال در 
زمینه خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن وارد بازار کسب و کارهای نوپا شده اند 
هرچند این آمار بدون در نظر گرفتن سایت های متفرقه و فعال در زمینه خرید و 
فروش آنالین است.با راه اندازی و گســترش فعالیت کسب و کارهای دیجیتال 
دربخش ملک یابی و ارائه قیمت های شفاف به مردم از سال ۱۳۹۳ شاهد ترکیدن 
حباب قیمت مسکن در کالنشهرهای کشور بودیم به طوری که برخی کارشناسان 
یکی از عوامل گرانی قیمت مسکن را  دســتکاری قیمت ها در همین سایت ها  
عنوان کردند. با ایجاد ثبات نسبی در بازار پر نوسان و البته پرتقاضای مسکن در 
ایران از حدود 6 سال پیش به ســرعت فایل های عرضه و تقاضای آپارتمان وارد 
اپلیکشین های مربوط شد و متقاضیان نیز با دیدن عکس و مشخصات دقیق خانه ها 
بسیار راحت تر به آنچه نیاز داشتند، دست می یافتند. قطعا ورود استارتاپ ها به بازار 
مسکن آنچنان که تصور می شود، آسان نبود زیرا  وجود استارتاپها نان  برخی  را در 
بخش مسکن  آجر می کرد و حتی بسیاری از مشاوران امالک از استارتاپها به عنوان 
یک عامل مخرب در بازار مسکن یاد می کردند اما با گسترش استارتاپها بین مردم 
که در سال های ابتدایی سخت به نظر می رسید و حتی برخی نگاه غیر قانونی بودن 
به آن ها داشتند این گمانه غیرقانونی بودن هم به تدریج از اذهان عمومی محو شد 

تا جایی که مشاوران امالک نیز به کمک اپلیکیشن های ملک یابی رونق گرفتند.
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشــاوران امالک تهران و کشور با بیان 
اینکه در شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا استفاده از استارتاپها در حوزه مسکن 
ضرورت دارد گفت:البته باید به این نکات مهم توجه شود که استارتاپهای حوزه 
مسکن نباید در قیمت گذاری مداخله کنند زیرا تعیین قیمت ملک یا آپارتمان 

معقوله ای پیچیده است.

1۵ دقیقه طالیی اوج استفاده كاربران از اپلیکیشن ها
پلتفرم اتریبیوشن و آنالیتیکس موبایلی ادتریس در گزارش خود به بررسی 
رفتار کابران در ماه رمضان پرداخته است. براساس گزارش منتشرشده از سوی 
ادتریس از رفتار کاربران ۲۵۰ اپلیکیشن موبایل در ماه رمضان ۹۹، استفاده 
کاربران از اپلیکیشن ها در ۱۵ دقیقه اول پس از اذان صبح به اوج خود می رسد.

 تغییر رفتار کاربران بیش از ۲۵۰ اپلیکیشــن در ماه رمضان ۱۳۹۹ شامل: 
 Event   افزایش ۸۸ درصد تعــداد  - Install   افزایش 66 درصد تعــداد 

 Session   افزایش ۱۰۰ درصد تعداد - 
Click افزایش ۴۸ درصد   -

دولت الکترونیک یکی از الزامات تحقق جهش تولید است
رئیس کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق ایران گفت: اتاق تالش می کند 
از این طریق به یک پلتفرم خاص دست پیدا کند که فعال جلسات مجازی روی 
اسکایپ فعال شود، امیدواریم در جلسات بعد از امکانات بهتری استفاده کنیم. وی 
در بخش بعدی سخنان خود به شعار سال ۹۹ اشاره کرد گفت: طی جلسه ای که با 
حضور روسای کمیسیون های اتاق برگزار شد، مقرر شد پیشنهادات آنها در خصوص 
تحقق شعار سال )جهش تولید( به هیات رییسه اتاق ایران ارسال شود. او افزود: 
در حال حاضر شاهد آن هستیم که کسب و کارها در این مدت دچار مشکالتی 
شده اند. اکثر کسب و کارها از اوایل اسفند ماه تعطیل هستند دولت نیز نتوانسته در 
این زمینه کمکی انجام دهد. این در حالی است که سایر کشورها تالش کردند که 

هم به مردم و هم به کسب و کارها کمک هایی ارایه دهند. 

اخبار

وقتی دلیل کارتــان را فهمیدید، خیلی راحتی 
می توانید به هدفتــان برســید. به عنوان مثال 
اولین تمرین ممکن است به شما نشان دهد که 
درحالی که خودتان را در غالب یک استارت آپ 
تأثیرگذار مشــاهده می کنید، اما درعین حال 
نمی خواهید یا دوست ندارید مسئولیت روزانه 
یک استارت آپ را داشته باشید. به گزارش اتاق 
تهران، »تو باید شــروع کنی«، »فقط این کار را 
انجام بده«، »به دنبال آن بــرو«، این جمالتی 
اســت که احتمــاالً خیلی ها به شــما خواهند 
گفت. اما در حالی این جمالت درســت اســت 
که همه چیز در اجرا درست باشد. به یاد داشته 
باشــید، راه انــدازی یک اســتارت آپ رفتن به 
فروشــگاه مواد غذایی نیست. فوربز در گزارشی 
به افرادی که می خواهند استارت آپ راه اندازی 
کنند، توصیه هایی کرده است. اینکه اول چرایی 

کارشان را بررسی کنند.
این گزارش نوشت، تصمیم شما برای شروع یک 
اســتارت آپ می تواند به معنای کار روی همان 

چیز برای سال ها و همیشه باشد.
اگر می خواهید در تجارت موفق شــوید، شــما 
باید بدانیــد چرا و چگونه. چنــد دقیقه در مورد 
آن فکر کنید. چرا می خواهید یک اســتارت آپ 
موفــق راه اندازی کنید؟ پاســخ صادقانه شــما 
به احتمال زیاد بیشــتر از اینکه بخواهد انقالبی 
در یــک صنعت باشــد، زندگی مــردم را تغییر 
خواهد کرد. حتی در صورت پاسخ صادقانه، چرا 
می خواهید همه این اهداف را تحقق بخشــید؟ 
پاســخ خود را به اهداف تجاری و نحوه تأثیر آنها 
برجهان محدود نکنید. به اهداف شــخصی خود 
مانند ثروت، احترام، شناخت و رشد هم فکر کنید.

این تمرین را مدام و عمیــق انجام دهید تا خود را 
بهتر بشناسید. به عنوان مثال اگر پاسختان ثروت 
است، ســؤال بپرســید چرا می خواهید ثروتمند 
شــوید؟ وقتی دلیل کارتــان را فهمیدید، خیلی 
راحتی می توانید به هدفتان برسید. به عنوان مثال 
اولین تمرین ممکن اســت به شما نشان دهد که 
درحالی که خودتان را در غالب یک اســتارت آپ 
تأثیرگذار مشــاهده می کنید، امــا درعین حال 
نمی خواهید یا دوست ندارید مسئولیت روزانه یک 
استارت آپ را داشته باشید. این بینش به شما کمک 
می کند تا در مورد چگونگی شروع یک استارت آپ 
که شاید از طریق نمایندگی یا سرمایه گذاری دوام 

پیدا کند، تصمیمات بهتری بگیرید.
اگر دلیل و چرایی اقدام خود را می دانید، می تواند 
روی آنچه مانع اجرای کار شما می شود، تمرکز 
کنید. اما معموالً آنچه اتفاق می افتد این است که 
شما برای چند ماه نه حتی چند سال روی یک 
ایده فکر می کنید و یک مرتبه تصمیم می گیرید 
و با خودتان می گوید فقط این کار را انجام بده. 
بسیاری از کارآفرینانی که این چرخه را پشت سر 
می گذارند به محض اولین مانع بزرگ، به کارشان 
پایان می دهنــد. معموالً جواب آنها این اســت 
که من امتحان کرده ام، اما جواب نداده اســت. 
حقیقت این اســت که آنها فقط می خواســتند 
تجربه راه اندازی یک استارت آپ را داشته باشند. 
این سناریو عمدتاً به دلیل عدم درک درست از 
چرایی و چگونگی یک استارت آپ است. اجرای 
یک ایده نوپا براساس دالیل واقعی، یک فرایند 
اســت. این نباید مبتنی بر خل و خوی، فشــار 
یا داشتن وقت اضافه باشــد. اولین قدم لیست 

چالش های شماست.

فروشندگان بازار عالالدین  می گویند که آموزش دانش 
آموزان از طریق اپلیکیشن شاد)شبکه آموزش دانش 
آموزی(   تقاضای خرید موبایل  را چند برابر کرده است. 
حاال درست در شرایطی که بحران کرونا، توان معیشتی 
خانوار به شدت کاهش داده، خانواده های ایرانی ناچارند 
چند برابر قیمت جهانی برای خرید گوشی تلفن همراه 
هزینه کنند. آنگونه که فرزاد یزدیان کاشانی کارشناس 
ارشد صنایع مخابراتی و فعال بازار به خبرگزاری بازار 
می گوید: به عنوان مثال گوشــی سامســونگ مدل 
A۱۰S که در بازارهای جهانی حدود ۱۲۰ دالر قیمت 
دارد این روزها در بازار ایران به قیمت حدود ۳ میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان فروخته می شود. این در حالی است 
که این محصول در روزهای پایانی اسفند حدود یک 
میلیون و ۹۵۰ هزار تومان قیمت خورده بود. به گفته 
او، کاهش عرضه  در بازار جهانی و افزایش قیمت دالر 

هم در گرانی های اخیر بی تاثیر نبوده است.
 بی برنامگی در روند واردات کاال از دیگر دالیلی است 
که به گفته فعاالن بازار،   قیمت موبایل در ایران را چند 
برابر کرده است. آیدین آرام عضو سابق اتحادیه وارد 
کنندگان موبایل هم در اینبــاره به بازار می گوید: در 
حال حاضر بین ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه گوشی موبایل 
در گمرکات کشور دپو شده اما به دلیل بی برنامگی 
بانک مرکزی در تخصیص ارز امکان ورود آن به کشور 
وجود ندارد. به گفته او، ثبت و سفارش این گوشی ها 
قبل ازعید انجام شده بود اما تخصیص ارز آن به دلیل 
هم زمانی با ویروس کرونا و تعطیلی کشــور، صورت 
نگرفت و عمال مهلت ۳۰ روزه که برای این کار وجود 
داشت پایان یافت. حاال هم بانک مرکزی زیر بار تمدید 
مهلت تخصیص ارز ن می رود و هیچ پاسخ مشخصی 
را در این خصوص به واردکنندگان گوشــی موبایل 

نمی دهد.

ویروس کرونا و بحران عرضه در جهان
شیوع کرونا خط تولید بسیاری از گوشی های موبایل 
در دنیا را تعطیل کرد. بسیاری از کارخانه های چینی 
تعطیل شده اند، کارگران سرگردانند و از اپل گرفته تا 
آمازون و تسال با روزهای متفاوتی را تجربه کردند.   کار 
به جایی رسید که شرکت فاکسکان، سازنده گوشی 
تلفن های آی فون اپل در اقدامی غیر عادی، شروع به 
تولید ماسک پزشکی کرد. بر اساس گزارش  مؤسسه 
استراتژی آنالیتیکس در ماه فوریه تنها 6۱.۸ میلیون 
واحد گوشی روانه بازارهای جهانی شده که این رقم 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۳۸ درصد کاهش 
 ICT نشان داده است. یزدیان کاشــانی فعال حوزه
که یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت موبایل در بازار 
کشور را کاهش تولید  می داند، گفت: بخش زیادی از 
تولید جهانی گوشی های تلفن همراه در کشور چین 
صورت  می گیرد که شــیوع ویروس کرونا آن را تحت 
تاثیر قرار داده است. او ادامه داد : حتی شرکت اپل که 
یک برند آمریکایی محسوب  می شود، بخش عمده ای 
از تولیدات خود را در کشوری که مبدا ویروس کرونا 

بود، انجام  می دهد.

دردسرهای اپلیکشین شاد برای بازار موبایل
به نظر  می رسد که دردسرهای اپلیکشــین شاد برای 
والدین دانش آمــوزان تمامی نــدارد. در حالی که وزیر 
آموزش پرورش در روزهای نخســت رونمایی از این اپ 
سطح دسترسی دانش آموزان به گوشی موبایل را حدود 
6۹ درصد اعالم کرده بود، اما حال و هوای این روزهای 
بازار موبایل از واقعیت دیگری حکایت می کند. پاساژهای 
عالالدین دیگر جای سوزن انداز نیست. گوش تا گوش بازار 
پر شده  از والدینی که مغازه های پاساژ را برای پیدا کردن 

یک گوشی ارزان قیمت زیر و رو  می کنند.

تا زمانی كه نفهمیدید چرا، یک استارت آپ را راه اندازی نکنید

چرا می خواهید یک استارت آپ موفق راه اندازی کنید؟
قیمت موبایل گران شد

دردسرهای اپلیکیشین شاد برای والدین ادامه دارد

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ک:
یام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

سای
ب 

و
ne
w
sk
as
bo
ka
r@

gm
ai
l.c
om

ي: 
یک

رون
کت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   1
90

ه 1
مار

 | ش
تم

 هف
ال

| س
13

99
اه 

ت م
هش

دیب
1 ار

0 |
به

 شن
هار

چ
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دی
 و م

یاز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزی

ت
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ین
آی

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ایگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

 هر روز اعداد خرید اینترنتی 
نه تنها در کشــور ما، که در 
جهان افزایش پیدا می کند و 
کرونا تلنگری بود که سامانه 
ها و پلتفرم هــای اینترنتی 
بیش از سابق دیده شــوند. از ابتدای اسفند تا هفدهم 
همان ماه، میزان خریدهای اینترنتی مردم ۴۰ درصد 
بیشتر شد و این عدد تا ۲۳ اسفند به ۵۲ درصد رسید. 
این در حالی بــود که در عید خیلی از فروشــگاه ها و 
سامانه های آنالین با استقبال بیشتر مردم قید تعطیلی 
را زدند و همچنــان به فعالیت خود ادامــه دادند. این 
موضوع نشان می دهد که ســبک خرید مردم در حال 
تغییر است و دیگر خرید به شیوه سنتی حداقل مانند 

سال های گذشته از ســوی خیلی از خانواده ها دنبال 
نمی شود.

شــاید تا دو هفته پیش خیلی از مردم ویروس کرونا 
را جدی نمی گرفتند و برای خریــد ترجیح می دادند 
حضوری به مغازه ها بروند، اما شیوع این ویروس و درگیر 
کردن خیلی از خانواده ها باعث شد تا مردم جدی تر از 
قبل رفت و آمدهای خود را کنترل و برای هر گونه تردد 

از لوازم بهداشتی استفاده کنند.
لذا در روزهایی که خرید اینترنتی رو به افزایش است 
و مردم ترجیح می دهند که کاالهای موردنیازشــان 
را به شــیوه اینترنتی خرید کنند، بهتر است که برای 
پاسخگویی به نیازهای در حال افزایش مردم، سامانه 
های سابق بیش از گذشته به بهتر شدن عملکردشان 
بیندشند و جا داد پلتفرم ها و ســامانه های جدیدی 
نیز شکل بگیرد تا انحصار فروش آنالین از دست دانه 
درشت ها که بازار را در انحصار خود دارند خارج شود. 

كرونا سبک خرید مردم را تغییر داد

آزمون سخت کرونا از کسب و کارهای اینترنتی
كركره های آنالین ها با كرونا پایین كشیده  نشد                                                                                                          فرصت ظهور سامانه های اینترنتی با شیوع كرونا

نقش آنالین ها در عبور از کرونا
افشین کالهی، رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان ایران

آزمون کرونا از کسب و کارهای اینترنتی خیلی سختگیرانه اجرا شد. همزمان با شیوع کرونا در ایام عید که تمام کسب و کارها تعطیل بودند مردم باالجبار به استفاده از کسب و کارهای آنالین روی آوردند چون چاره دیگری نداشتند. 
به خصوص برای تامین اقالم بهداشتی در حوزه سالمت مثل ماسک، دستکش و... مردم راه دیگری نداشتند و به همین دلیل برای همه خریدهای خود به این نوع کسب و کارها روی آوردند. این خریدها از کاال شروع شد و بعد به سمت 
خدمات رفت و مردم به این نتیجه رسیدند که برای خدمات نیز بهتر است از این حوزه کمک بگیرند. روی آوردن مردم به این کسب و کارها با اجبار شروع شد ولی ادامه آن، این گونه بود که برای مردم خرید از پلتفرم های آنالین راحت 
تر بود؛ به ویژه اینکه با خرید آنالین، اجتناب مردم از رفتن به بیرون از خانه نیز صورت می گرفت یا همان فاصله گذاری اجتماعی؛ یعنی باالخره وقتی افراد دیدند که می توانند از این راه حل جواب بگیرند و با این روش الزم نیست 
خودشان وارد اماکن پرخطر شوند و از خانه خارج شوند و از حمل و نقل عمومی استفاده کنند و به هر حال رفتارهایی انجام بدهند که به نظرشان پرخطر می آمد و به جای می توانند از پلتفرم های آنالین استفاده کنند به همین دلیل 
استفاده از این پلتفرم ها رواج پیدا کرد. ما آماری نیز از رواج استفاده از کسب و کارهای اینترنتی در بین مردم داریم و نشان می دهد با رشد خوبی همراه بوده است. نه تنها کسانی که کسب و کار آنالین دارند از این رشد برخوردار شدند. 
حتی تولیدکنندگان نرم افزار نیز که به نوعی از این پلتفرم ها ساپورت می کنند کسب و کارشان رونق بیشتری پیدا کرده و آمار استفاده از آنها و کاربرانشان ۴ برابر شده است و شرایط بهتری را داشته اند. پلتفرم های آنالین در این 

میان نقش بسیار مهمی داشتند و دارند زیرا به سالمت جامعه کمک می کنند و میزان ابتال به این بیماری ها را کاهش می دهند. 
در این دوره استفاده از کسب و کارهای آنالین با رضایتمندی مردم همراه بود و به خصوص برخی از این کسب و کارها عملکرد خوبی در این مدت داشتند. البته یک جاهایی ضعف هم داشتند و یک جاهایی هم به نوعی سوءاستفاده 
شد مثال برخی کاالها به اسم کاالی دیگری ارائه شد ولی در مجموع عملکرد بسیار خوبی بود ولی قطعا جا دارد که بهتر شود. در تمام حوزه ها به خصوص حوزه کسب و کارهای آنالین رقابت زیاد است و روش ها در حال تغییر و نیازها 
رو به افزایش است و همیشه جا دارد کسب و کارهای نوین برای پاسخگویی به نیازهای جدید شکل بگیرند یا خدمات بهتر بدهند یا رفاه مشتری را باال ببرند و سعی کنند بخشی از بازار را بگیرند. ما در حوزه حمل و نقل عمومی شاهد 
این بودیم یعنی کسب و کارهای اینترنتی شروع به کار کردند و این کار ا به جایی رساندند که این موضوع در میان مردم تبدیل به عادت شد و فرهنگ آن فراگیر شد و همه دیگر از آن استفاده کردند. به آنجا که رسید که رقابت در آنجا 

زیاد و خدمات جدیدی وارد شد و کسب و کارهای دیگری آمدند و بخش های دیگری از کار را گرفتند و فکر می کنم این اتفاق در حوزه های دیگر نیز می تواند بیفتد. 
برای بهتر شدن کسب و کارها و پلتفرم های اینترنتی معتقد به حمایت های دولتی نیستم و فکر می کنم بهترین حمایت از هر کسب و کاری، فضای مناسب کسب و کار است. بهترین کاری که دولت می تواند بکند این است که دخالت 
نکند. به جای آن یک بازار رقابتی کامل ایجاد کند و شرکت ها خودشان با هم در این فضا رقابت کنند. مقررات را کمتر و مقررات دست و پاگیر را حذف کند. شرایط محیط کسب و کار به هر حال یک سری پارامترهای مشخصی دارد 
مثل بازار رقابتی، اکوسیستم مناسب، قوانین و مقررات و پارامترهای دیگری که موثر هستند برای اینکه کسب و کارها بتوانند فعالیت خوبی در این فضا داشته باشند. دولت اگر تمام تالشش را فقط معطوف به این بکند که کمترین 
دخالت را داشته باشد و سعی کند که فضای کسب و کار مناسب ایجاد کند قطعا همه کسب و کارهایی که قابلیتش را دارند می توانند بهتر از گذشته ظاهر شوند و به این ترتیب فضای رقابتی ایجاد می شود و کسب و کارهای جدید 

هم می توانند یک بخشی از بازارشان را بگیرند به دلیل خدمات مناسبی که ارائه می دهند. 

ضعف در تولید محتوای دیجیتال 
محمدرضا طالیی، رئیس کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق ایران 

در دوره شیوع کرونا ثابت شد که ما در تولید محتوای دیجیتال ضعف داریم. نکته دوم اینکه مردم بیش از گذشته به سمت استفاده از فضای مجازی رفتند 
و متوجه شدند که سرعت اینترنت ما کاهش یافته و در این محل نیز دچار ضعف بودیم. سوم ضعف های لجستیک و حمل و نقل ارسال سفارشات نیز نشان 
داد زیرساخت هایمان متناسب با رشد فناوری اطالعات کشور نبوده و شرکت پست جمهوری اسالمی برای روش های جدید ارسال حتی در داخل شهرها 
نیز آمادگی نداشت که بتواند به کمک فروشگاه های اینترنتی بیاید. خود فروشگاه های اینترنتی نیز براساس تجربیاتی که در گذشته داشتند، آمادگی 
این حجم سفارش را نداشتند. به این ترتیب خود به خود چند معضل به وجود آمد. ولی باید کاری انجام داد که اوال به مردم آموزش های رایگان را ارائه 
داد تا با حوزه فضای مجازی آشنا شوند و مزیت های این حوزه را بیشتر بشناسند. از طرف دیگر اینکه زیرساخت هایمان از نظر سرعت اینترنت و امنیت 
شبکه و امور بانکداری الکترونیک توسعه پیدا کند. با توجه به شیوع کرونا ما باید حوزه قوانین و مقررات، حوزه زیرساخت ها و هم حوزه فرهنگ استفاده 
از این بخش را بیشتر بررسی و نقشه ای را تدوین کنیم برای اینکه حداقل در زمانی که مردم برای روی آوردن به خرید اینترنتی تشویق می شوند ، دیگر 
به گذشته برنگردند. همچنین این نکته را به یاد داشته باشیم که کرونا در رفتار و فرهنگ جامعه تاثیر گذاشته و مسلما زمانی که بخش پزشکی اعالم می 
کند که کرونا فعال تمامی ندارد ما باید کاری کنیم که مردم از کسب و کارهای نوین استفاده کنند. خود کسب و کارهای سنتی نیز باید روش هایی را پیدا 
کنند و کارشان را از حالت سنتی به روش های جدید و اینترنتی انتقال دهند تا بتوانند سر پا بایستند. مسلما یک سری از شغل ها از بین خواهد رفت و یک 
سری شغل های جدید به وجود خواهد آمد و باید بخش دولتی و خصوصی با یک نگاه بازتر به سمت بررسی تجربه های کشورهای دیگر رود و براساس 

آن به ارائه خدمات اقدام کند.

سرعت بخشی کرونا به رواج خریدهای اینترنتی 
 محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع 

همگن قطعه سازی
خرید از پلتفرم ها و سامانه های آنالین در اکثر کشورهای دنیا نیز بسیار 
رواج دارد و ما به دلیل اینکه اعتماد و اطمینان به تکنولوژی نداریم دیر 
به ســراغ این روش رفتیم؛ اما در حال حاضر اجبارا باید به این ســمت 
حرکت کنیم. در آینده اکثر خریدها از بستر اینترنت انجام خواهد شد 
و در حقیقت مراجعه مردم به مغازه ها و... کاهش می یابد. این موضوع 
باعث می شــود که حجم ترافیک شهری کم شــود و هم مردم قدرت 
انتخاب بیشتری داشته باشند و به جای اینکه ساعت ها در بین فروشگاه 
های مختلف رفت و آمد کنند می توانند از اینترنت فروشگاه های مشابه 
را پیدا کنند و کارشان را انجام بدهند. لذا کرونا باعث شد که در این کار 
تسریع شود و سامانه ها و پلتفرم های اینترنتی بیشتر به حرکت بیفتد و 
اگر بتواند ادامه دار باشد مفید است. امیدواریم خرید اینترنتی تبدیل به 

عادت و فراگیر شود. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

اتصال استارت آپ ها به پایگاه های داده دولتی
دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی گفت: در حال رایزنی هستیم تا استفاده از پایگاههای داده دولتی برای ارائه ۷۰ خدمت آنالین 

استارت آپی در دسترس این کسب وکارها قرار گیرد. مهدی محمدی در خصوص برنامه ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی مبنی بر حمایت 
از کسب و کارهای نوپای فناوری اطالعات در جهت ارائه خدمات آنالین اظهار داشت: برنامه مشترکی با شورای اجرایی فناوری اطالعات پیش می بریم به این معنی که 

دسترسی کسب وکارهای خصوصی و استارت آپ ها به زیرساخت ها و پایگاه های داده دولتی و ملی از طریق API فراهم شود.
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