
اپلیکیشن های ویدیو کنفرانس تنها در عرض مدت یک 
هفته در ماه گذشته میالدی رکورد ۶۲ میلیون دانلود 
را شکست.به گزارش ایسنا، آمار و گزارش های منتشر 
شده از سوی موسسه تحقیقاتی App Annie حاکی 
از آن اســت که تعداد دفعات دانلود اپلیکیشــن های 
ویدئو کنفرانس تنها در عرض یک هفته در ماه گذشته 

میالدی از مرز ۶۲ میلیون بار عبور کرده است.
همزمان با شروع گسترده ویروس خطرناک و مرگبار 
کرونا ، اعالم قرنطینه ، خانه نشــینی و دورکاری بالغ 
بر نصف جمعیت جهان، بسیاری از کاربران به سمت و 
سوی دانلود نصب و استفاده از اپلیکیشن های جدید 

، پیام رسان ها و شــبکه های اجتماعی روی آورده اند 
که در این میان به نظر می رسد ســرویس های ارائه 
دهنده تماس های ویدیویی گروهی موسوم به پلتفرم 
های ویدئو کنفرانس نســبت به سایر اپلیکیشن های 
موجود در فروشــگاههای اینترنتی از استقبال بسیار 
بیشتری از ســوی کاربران برخوردار بودند.بر اساس 
گزارش وب ســایت techcrunch، از جمله محبوب 
ترین اپلیکیشن های ویدئو کنفرانس که در مدت زمان 
قرنطینه ناشی از بحران کرونا می توان به مایکروسافت 
تیمز، اســکایپ، هاوس پارتی، زوم و گوگل هنگ اوت 
میت اشاره کرد.بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی 

کارشناسان فعال در موسسه تحقیقاتی سنسور تاور، 
تعداد دفعات دانلود اپلیکیشن زوم در هفته سوم مارس 
نسبت به ســه ماهه چهارم ســال ۲۰۱۹ میالدی در 

ایاالت متحده آمریکا ۱۴ برابر بیشتر بوده است.
به طــور کلی تعداد دفعــات دانلود اپلیکیشــن های 
ویدئو کنفرانس در این بازه زمانــی در ایاالت متحده 
آمریکا، انگلســتان و کشــورهای اروپایی با رشد قابل 
توجهی مواجه شــده اســت.نمودار زیر میزان دانلود 
و اســتقبال کاربــران در کشــورهای مختلف نظیر 
 ایاالت متحده آمریکا، انگلســتان، فرانســه و آلمان

 را نشان می دهد.

قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی تحت 
تاثیر ضعیف شــدن ارزش دالر که ناشی از طرحهای 
گشایش تدریجی اقتصاد در بجبوحه ادامه شیوه پاندمی 
کرونا بود، باال رفت.بهای هر اونــس طال برای تحویل 
فوری در معامالت روز جــاری بازار ســنگاپور با ۰.۱ 
درصد افزایش، به ۱۷۰۹ دالر و ۸۳ ســنت رسید. در 
بازار معامالت آتی آمریکا، هــر اونس طال با ۰.۲ درصد 
افزایش، در ۱۷۲۵ دالر و ۲۰ سنت ایستاد.به گفته کایل 
رودا، تحلیلگر شرکت آی جی مارکتس، دالر به دلیل 
ابهاماتی که پیرامون نشست بانک مرکزی آمریکا وجود 
دارد، نوسان پیدا کرده و این موضوع باعث رشد قیمت 

طال در اواسط معامالت روز جاری شده است. همچنین 
در چند روز آینده رویدادهای مهمی در زمینه اقتصادی 
و گزارشهای مالی شــرکتها وجود دارد که ریسک در 
بازارهای سهام را باال برده است.دالر روز گذشته تحت 
تاثیر کندی شیوع ویروس کرونا و اقدامات دولتها برای 
بازگشایی اقتصاد، به پایین ترین حد خود در دو هفته 
گذشته نزول کرده بود. بسیاری از کشورها محدودیتهای 
قرنطینه را کاهش داده اند و بخشهایی از آمریکا به دنبال 
بازگشایی کســب و کارها اســت.بازارهای سهام آسیا 
برای ســومین روز صعود کردند و قیمت نفت به امید 
کاهش محدودیتهای کشورها افزایش یافت.بر اساس 

گزارش رویترز، بازار روز جاری منتظر بیانیه نشســت 
سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا است. بانک مرکزی 
آمریکا نرخهای بهره را کاهش داده و برنامه خرید اوراق 
قرضه را ازسرگرفته است. بیانیه روز جاری مقامات بانکی 
آمریکا ممکن است مشــخص کند که چه مدت قصد 
دارند نرخهای بهره را نزدیک صفر نگه دارند.تحلیلگران 
شرکت فیلیپ فیوچرز در یادداشتی نوشتند: افزایش 
نقدینگی توســط بانکهای مرکزی در بازارهای مالی، 
نرخهای بهره اندک و افزایش عرضه پول، همگی عوامل 
 مثبتی هستند که از قیمت طال در بلندمدت پشتیبانی 

خواهند کرد.

بــا موافقت هیــات عامــل صندوق توســعه ملی 
بازپرداخت اقســاط تســهیالت اعطایــی از محل 
قراردادهای عاملیــت ارزی و ریالی بــا بانک ها به 
مدت سه ماه به تعویق افتاده است.به گزارش ایسنا، 
ذخائری کــه از محل درآمدهای ناشــی از فروش 
نفت هر ساله و به تناســب تعیین شده در قانون به 
حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود، در قالب 
تســهیالت ریالی و ارزی و در چارچوب اساسنامه 
صندوق به بخش های مختلف اعطا می شــود؛ به 
طوری که این تسهیالت با عاملیت بانک های طرف 

قرارداد پرداخت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
اما در مدت اخیر و با شیوع ویروس کرونا که موجب 
مشکالتی در حوزه اقتصادی و تامین هزینه ها شده 
است، در کنار طرحی که شبکه بانکی برای به تعویق  
انداختن اقساط تسهیالت گیرندگان اجرایی کرد، 
اکنون امکان به تعویق افتادن اقســاط تســهیالت 
از محل صندوق توســعه ملی نیز فراهم شده است.
این در حالی اســت که هیات عامل صندوق توسعه 
ملی اعالم کرده به دلیل مشکالت به وجود آمده از 
شرایط کرونا با پیشنهاد امکان استمهال سه ماهه 

در بازپرداخت اقساط تســهیالت اعطایی از محل 
قراردادهای عاملیت ارزی و ریالــی موافقت کرده 
است. براین اساس تاکید شده هرگونه تقاضا از سوی 
بانک عامل باید به طور مجزا به همراه اسناد مربوطه 
از جمله درخواست متقاضی و تایید موضوع توسط 
بانک برای صندوق ارســال شود.همچنین افزایش 
دوران بازپرداخت اقســاط شــامل مشاغل آسیب 
دیده از کرونا به استناد بخشنامه های بانک مرکزی 
و حداکثر در سقف اختیارات هیات عامل صندوق 

امکان پذیر است.

با وجود دستور وزیر راه و شهرسازی برای بازگشت بهای 
بلیت کنسل شده هواپیما و قطار، برخی هنوز پولشان را 
دریافت نکرده اند. سخنگوی سازمان هواپیمایی در این 
باره اعالم کرده که ایرالین هــای داخلی باید بهای بلیت 
استرداد شده را بازگردانند و درحال پیگیری این مسئله از 
طریق ایرالین های خارجی نیز هستیم.به گزارش ایسنا، در 
حالیکه پنجم اسفند ماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی 
دستور داد در پی شیوع ویروس کرونا هزینه کنسلی بلیت 
هواپیما و قطار از مردم دریافت نشود تا آنها بتوانند بدون 
جریمه بلیتشان را کنسل کنند، برخی هنوز بهای بلیت 

پروازهایشان را نگرفته اند که مربوط به ایرالین های داخلی 
و خارجی است.محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی عصر 
روز دوشنبه پنجم اسفند ماه در این باره اظهار کرد: در پی 
شیوع ویروس کرونا در حوزه هواپیمایی و ریلی مردم می 
توانند بدون پرداخت هزینه بلیت سفرهایشان را کنسل 
کرده یا به زمان دیگری موکول کنند. البته کســی نباید 
نسبت به این موضوع نگرانی داشته باشد و اگر تمایل نداشته 
باشد می تواند بلیت خود را به اپن تبدیل کند تا هر موقع 
خواست به سفر برود. پس از این دستور، سازمان هواپیمایی 
نیز از الزامی بودن استرداد بلیت هواپیما توسط ایرالین های 

داخلی بدون دریافت جریمه از تاریخ مذکور تا اطالع ثانوی 
خبر داد.این در حالیست که برخی تاکنون نتوانسته اند 
بهای بلیت خود را که از ایرالین های داخلی یا خارجی تهیه 
کرده بودند دریافت کنند. به عنوان مثال یکی از مسافران 
که بلیت پرواز خود را از شرکت هواپیمایی ایرعربیا به مقصد 
کاتماندو خریداری کرده، آژانس مسافرتی به او اعالم کرده 
که این شرکت هواپیمایی خارجی به جای بهای بلیت یک 
ووچر اعتباری )بلیت اعتباری هواپیما( به او می دهد که تا 
یک ســال می تواند به ازای این مبلغ با این ایرالین به هر 

مقصدی پرواز کند. 

در برخی از مناطق تهران آب شرب با افت فشار مواجه شده 
که مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران علت آن 
را مصرف زیاد در برخی مناطق و اعمال عملیات کنترلی 
اعالم کرده است.محمدرضا بختیاری با تاکید بر اینکه فشار 
آب تنها در برخی از مناطق تهران کاهش یافته است و این 
مساله مربوط به تمام سطح تهران نمی شود، اظهار کرد: در 
مناطقی از تهران که مصرف آب بیش از حد مجاز افزایش 
 می یابد، به منظور کنترل مصرف مجبور به افت فشــار

 می شویم.

افزایش ۲۵ درصدی مصرف آب در تهران
وی با بیان اینکــه میزان مصرف آب در تهران نســبت 
بــه زمان مشــابه ســال گذشــته حــدود ۲۵ درصد 
افزایــش یافتــه اســت، تاکید کــرد: ممکن اســت 
در یــک منطقــه میــزان مصــرف آب ۵۰ درصــد 
 افزایــش یابد کــه در این شــرایط راهی جــز کنترل

 فشار آب نیست.به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان تهران، این موضوع هیچ ارتباطی با کمبود منابع 
آب در تهران ندارد.وی تصریح کرد: تنها علت این مساله 

اعمال مدیریت و کنترل اســت و اکنون مشکلی برای 
تامین آب تهران نداریم اما تقاضای ما از مشترکان این 
است که کماکان مدیریت مصرف را در دستور کار خود 
 داشته باشند.بختیاری با اشاره به لزوم مدیریت مصرف

 آب، گفت: آب مایه حیات است و باید در حفظ آن کوشا 
باشیم و اگر تمام افراد به مساله مدیریت مصرف توجه کنند 
هیچگاه دچار مشکل نخواهیم شد؛ لذا باتوجه به اهمیت 
 این مساله الزم است که همه افراد  ارزش این مایه حیات

 را بدانند.

براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک ها پول نقد 
از مــردم دریافت نمی کنند، اما اگر ویــروس کرونا تا 
زمان طوالنی کشور را درگیر خود کند، مردم ناگزیر 
به اســتفاده از پول نقد خود می شوند.شیوع ویروس 
کرونا در دنیا تمامی کشــورها را درگیر خود کرده و 
زندگی بســیاری از افراد را به چالش کشــیده است.
دستورالعمل های ضدکرونایی نیز این روزها از سوی 
سازمان بهداشت جهانی، وزارت بهداشت کشورها و 
دولت ها اعالم و اعمال می شــود تا سرعت شیوع این 
ویروس را کاهش دهد.تمامی فعالیت هایی که با حجم 

زیادی از مردم ســر و کار دارد، می تواند به شیوع این 
ویروس کمک کند و به همین دلیل محدودیت هایی 
از ســوی دولت ها برای این فعالیت ها اعمال می شود.
رخش اسکناس در میان مردم، با توجه به قطعی بودن 
آلودگی، یکی از مهم ترین عوامل شیوع ویروس کرونا 
اعالم شده و بانک مرکزی ایران نیز از روزهای ابتدایی 
شیوع این ویروس در کشــور با اعمال سیاست هایی 
ســعی در جلوگیری از چرخش اســکناس در کشور 
داشته است.اما این سیاســت ها در مقابل می تواند به 
آسیبی هم تبدیل شــود، چراکه بر اساس اعالم بانک 

مرکزی، بانک ها پــول نقد از مــردم نمی گیرند و در 
صورت ضرورت باید با حفظ ضوابط بهداشتی باشد، اما 
همین امر سبب شده یا پول های نقد مردم بالاستفاده 
بماند، یا در بین مردم بچرخد که این خود می تواند به 
گسترش ویروس کرونا کمک کند.تعداد دستگاه های 
خوددریافت بانک ها در مقایسه با حجم اسکناسی که 
در کشور وجود دارد، بسیار پایین است و با وجود اینکه 
برخی بانک ها شعب مشخصی را برای دریافت پول نقد 
مشخص کرده اند، بازهم به نظر می رسد که پاسخگوی 

حجم اسکناس در گردش بین مردم نباشد.

نرخ بیکاری ژاپن به ۲.۵ درصد افزایش یافت. به گزارش 
تریدینگ اکونومیکس، برای ســومین بار در طول سال 
جاری نرخ بیکاری در سومین اقتصاد بزرگ جهان افزایشی 
شده اســت؛ به گونه ای که طبق اعالم وزارت ارتباطات و 
امور داخلی، نرخ بیکاری در ژاپن تا پایان ماه مارس با ۰.۱ 
درصد افزایش نســبت به ماه قبل به ۲.۵ درصد رسیده 
اســت. با در نظر گرفتن فاکتورهای فصلی شمار بیکاران 
ژاپنی در حال حاضز حدود یــک میلیون و ۷۲۰ هزار نفر 
برآورد می شود که ۱۱۰ هزار نفر بیشتر از شمار بیکاران 

ثبت شده در مدت مشابه ســال ۲۰۱۹ بوده است.طبق 
اعالم مرکــز آمار ژاپــن، در ماه مارس ۶۱۰ هــزار نفر از 
شــاغلین کار قبلی خود را ترک کرده اند و ۲۵۰ هزار نفر 
نیز اخراج شده اند. شمار کسانی که برای نخستین بار در 
جستجوی کار بوده اند نیز با ۲۰ هزار نفر افزایش نسبت به 
ماه قبل به ۳۷۰ هزار نفر رسیده است.هم چنین طبق اعالم 
این وزارت خانه ژاپنی، شمار شاغلین تا پایان ماه مارس 
با ۱۱ هزار نفر کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
۶۷.۳۲ میلیون نفر رسیده است تا روند مثبت اشتغال زایی 

پس از هشتاد و هشــت ماه متوالی در این کشور متوقف 
شــود. هم چنین طبق آمار جداگانه منتشر شده توسط 
وزارت بهداشــت، کار و رفاه ژاپن، نرخ موجودیت شغلی 
به ۱.۴۵ رسیده است که نشان می دهد به ازای ۱۰۰ فرد 
جویای شغل، ۱۴۵ فرصت شغلی وجود دارد.متوسط نرخ 
بیکاری ژاپن در بازه زمانی ۱۹۵۳ تا۲۰۱۹ معادل ۲.۷۲ 
درصد بوده است که باالترین رقم ثبت شده مربوط به ژوئن 
۲۰۰۲ با ۵.۵ درصد  و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به 

نوامبر ۱۹۶۸ با یک درصد بوده است.

لیست جدید مشــموالن وام یک میلیون تومانی با حدود ۲.۲ 
میلیون خانوار تحویــل بانک مرکزی شــده و احتماال تا فردا 
پنجشنبه واریز می شود.تازه ترین اعالم مسئوالن سازمان برنامه 
و بودجه از این حکایت دارد که صبح امروز )چهارشنبه( لیست 
دیگری را به بانک مرکزی تحویل داده اند؛ به طوری که سازمان 
هدفمندی یارانه ها پس از دریافت فهرست مرحله  دوم متقاضیان 
تسهیالت قرض الحسنه یک میلیون تومانی از وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی آن را با فرمت درخواستی بانک ها آماده و ارائه 
کرده است. در فایل جدید ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی که مسئول رسیدگی به درخواست متقاضیان 

است، دو میلیون و ۲۶۶ هزار و ۲۶۳ خانوار قرار دارند که باید وام 
یک میلیون تومانی برای آنها پرداخت شود. پیش تر بانک مرکزی 
اعالم کرده بود تا ۲۴ ساعت بعد از دریافت لیست، وام را به حساب 
سرپرستان خانوار واریز می کند که اکنون با توجه به اینکه فایل 
مربوطه صبح امروز به بانک مرکزی ارائه شده این انتظار وجود 
دارد  که تســهیالت طی روز آینده پرداخت شود.این دومین 
لیستی است که از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارائه 
می شود و در هفته گذشته نیز گروه اول با ۱۷ میلیون و ۱۵۳ هزار 
و ۲۱۰ خانوار برای پرداخت وام معرفی شدند که پرداختی برای 
آنها انجام شد. براین اساس در مجموع طی این دو مرحله حدود 

۱۹ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۴۷۳ خانوار وام یک میلیونی می گیرند. 
این در حالی است که در طرح پیشنهادی، تمامی خانوارهای 
یارانه بگیر که تعداد آنها به حدود ۲۳میلیون خانوار می رســد، 
می توانند مشمول دریافت این وام باشند که طی فرآیند تعریف 
شده باید بعد از دریافت پیامک وزارت ارتباطات درخواست خود 
را اعالم و با تلفن همراه به نام سرپرست خانوار به شماره ۶۳۶۹ 
پیامک کنند تا در بین مشموالن قرار گیرند، اما در این بین با 
توجه به این که تعدادی از خانوارها با مشکل تغییر سیم کارت 
مواجه بودند، نتوانستند در مرحله  اول تقاضای وام را ثبت کنند. 

بر این اساس این فرصت ثبت نام تا ۱۸ اردیبهشت  تمدید شد.

روند قیمت طال افزایشی شداپلیکیشن های ویدئوکنفرانس رکورد زدند

سرنوشت پروازهای کنسل شده و پول مردم به کجا رسید؟اقساط وام های ذخایر ارزی به تعویق افتاد

علت کاهش فشار آب در برخی مناطق تهران

مشکلی به نام اسکناس

نرخ بیکاری ژاپن کماکان باال می رود

وام یک میلیونی ۲.۲ میلیون خانوار دیگر آماده شد
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رشد  قیمت ها  در  بازار  خودرو
اختالف   سازمان    حمایت   و   شورای   رقابت   بر   سر قیمت    خودرو    باال    گرفت

شاید با گذشت دو ماه و اندی از ورود تحفه چینی ها 
به کشور ما، اکنون زمانی است که همه به این نتیجه 
رسیده اند که باید خرید اینترنتی را به عنوان یک روش 
تهیه کاال بپذیرند. هرچند چنین تصوری محتمل به 
نظر می رســد؛ اما این در حالی است که کارشناسان 
معتقدند هنوز ســهم فروش اینترنتــی به کل خرده 
فروشــی کمتر از ۴ درصد اســت. اگر این سهم را در 
دنیا بررســی کنیم، متوجه خواهیم شد که نسبت به 
دنیا عقب مانــده ایم زیرا در بســیاری از اقتصادهای 
پیشــرفته، بیش از یک چهارم کل خرده فروشی به 
صورت اینترنتی انجام می شود.داستان امروز ما »وقتی 
کرونا همه را خانه نشین کرد« است. هیچ کس حتی 

فکرش را نمی کرد که دولت...

ســومین گزارش پایگاه جامع مستندات »اقتصاد 
دوران کرونــا« کــه از ســوی دبیرخانه شــورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی راه اندازی شده 
به موضوع »زنجیره تأمین« اختصاص دارد. در این 
گزارش برای مدیریت زنجیره تأمین ده پیشنهاد به 
بنگاه های اقتصادی و ده پیشنهاد نیز به دولت ارائه 
شده است.دبیرخانه شــورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی در ادامه انتشار سلسله گزارش های 
مربوط به اقتصاد دوران کرونا، سومین گزارش را به 
موضوع "زنجیره تأمین" اختصاص داده است و در 

ابتدا به تشریح زنجیره تأمین...



اقتصاد2
ایران وجهان

از سوی بانک مهر ایران انجام شد
واریز وام یک میلیون توماني به 
حساب ۵۴ هزار سرپرست خانوار

بانک مهر ایــران، وام یک میلیون تومانــي کرونا را به 
حســاب حدود ۵۴ هزار نفر از سرپرستان خانوار واریز 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، مبلغ یک 
میلیون تومان وام معیشتي مربوط به کرونا، به حساب 
۵۴ هزار نفر از سرپرستان خانوار که پیش از این کدملي 
خود را ثبت کرده بودند، واریز شــد.تمام کســانی که 
پیامک کد ملی خود را ارسال کرده اند، مشمول دریافت 
این وام شده اند که لیست واجدین شرایط ارسالي به این 
بانک بیش از ۵۴ هزار نفر بودند که مبلغ وام را دریافت 
کردند.تعداد اقساط این وام ۳۰ ماه و هر قسط ۳۵ هزار 
تومان است که از تیر ماه سال ۱۳۹۹ به طور خودکار از 
یارانه هر ماه خانوارهای دریافت کننده آن کسر مي شود.

ثبت نام دریافت این وام برای خانوارهای جامانده ادامه 
دارد و سرپرست خانوار براي دریافت این تسهیالت باید 
کد ملي خود را با سیم کارتي که به نام خودش است، به 

شماره ۶۳۶۹ ارسال کند.

موافقت صندوق توسعه ملی با 
استمهال اقساط به دلیل کرونا

هیات عامل صندوق توســعه ملی با اســتمهال سه 
ماهه در بازپرداخت اقساط تسهیالت اعطایی از محل 
قراردادهــای عاملیت ارزی و ریالــی، موافقت کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، این تصمیم 
در پی مکاتبه رییس شورای هماهنگی بانک ها و رییس 
کانون بانکها و موسســات اعتباری خصوصی مبنی بر 
مساعدت و حمایت از تســهیالت گیرندگان از محل 
منابع صندوق توسعه ملی به دلیل" شرایط به وجود 
آمده ناشی از شــیوع ویروس کرونا" گرفته شد.بر این 
اساس، افزایش دوران بازپرداخت اقساط؛ شامل مشاغل 
آسیب دیده از شــیوع کرونا بوده و حداکثر در سقف 
اختیارات هیات عامل صنــدوق )حداکثر افزایش دو 
ساله دوره تامین مالی با احتساب افزایشات احتمالی 
قبلی حسب درخواست های ارسالی بانک( امکان پذیر 
است.این اقدام به منظور مساعدت و حمایت از تسهیالت 
گیرندگان حقیقی و حقوقی خواهان اســتفاده از این 
امکان که اقساط تســهیالت دریافتی آنها اعم از ارزی 
و ریالی طی ماههای اسفند ۹8 و شش ماهه اول سال 
۱۳۹۹ سررسید می شود، انجام خواهد شد.این گزارش 
می افزاید: از این دســته از مشتریان پس از پایان دوره 
بازپرداخت، به نحوی که اقساط مذکور به پایان دوره 
قرارداد منتقل شده و به واسطه تمهیدات یاد شده در 
دوره مذکور جریمه دریافت نشود، اقساط دریافت خواهد 
شد.گفتنی است هر تقاضا می بایست از سوی بانک عامل 

برای صندوق توسعه ملی ارسال شود.

حجت اله صیدی:
بانک صادرات ایران 30 هزار 
میلیارد تومان معامله در عملیات 

بازار باز داشته است 
حجت اله صیدی گفت: بانک صادرات ایران در عملیات 
بازار باز فعال اســت و از زمان راه اندازی این بازار تا به 
امروز، حدود ۳۰ هزار میلیــارد تومان عرضه و معامله 
داشته ایم.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران 
به نقل از ایلنا، صیدی درباره میزان فعالیت این بانک در 
عملیات بازار باز و انتشار اخباری مبنی بر عدم استقبال 
بانک ها از فعالیت در این بخش اظهار کرد: بانک صادرات 
در عملیات بازار باز فعال است و در مدت راه اندازی این 
بازار تا به امروز چیزی حــدود ۳۰ هزار میلیارد تومان 
عرضه و معامله داشــته ایم.وی افزود: ممکن است نیاز 
به نقدینگی برای برخی از بانک ها حل شــده باشد اما 
هنوز هم برخــی از بانک ها به نقدینگی نیــاز دارند از 
اینرو معامالت در بازار بازار انجام می شــود.مدیرعامل 
بانک صادرات در خصوص نــرخ بازدهی صندوق های 
سرمایه گذاری بانکی و بیمه ای قابل معامله در بورس 
گفت: طبیعتا انتطار می رود ســود این ETFها بیشتر 
بازده بدون ریسک باشد. نرخ بازده بدون ریسک در حال 
حاضر بین ۱۵ تا ۱8 درصد است و قطعا بازدهی صندوق 
بیشتر از این اعداد خواهد بود.مدیرعامل بانک صادرات 
همچنین درباره انتشار تحلیل هایی مبنی بر تفاوت های 
صندوق های سرمایه گذاری معامله پذیر در ایران و سایر 
کشورها گفت: بازدهیETFها در همه جای دنیا مبتنی 
بر دارایی های آن صندوق است که در ایران هم همین 
روال پیش می رود.  صیدی افزود: صندوق های معامله 
پذیر در ایران با دنیا تفاوت عمده ای ندارند، این دارایی ها 
بستگی مستقیمی با ریسک و بازده تک تک سهام دارند.

نادر قاسمی عضو هیات مدیره و سرپرست 
جدید بانک مسکن:

راه بانک مسکن در مسیر جهش 
تولید ادامه پیدا می کند

به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، در پی 
درگذشت مرحوم ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل 
فقید بانک مســکن، دکتر فرهاد دژپســند وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در حکمی نادر قاســمی عضو هیأت 
مدیره این بانک را به عنوان سرپرســت بانک مسکن 
منصوب کرد.نادر قاسمی یکی از قدیمی ترین مدیران و 
اعضای خانواده ی بزرگ بانک مسکن است که در سال 
های اخیر در هیأت مدیره این بانک مسوولیت کمک به 
نظام تامین مالی مسکن را بر عهده داشته است.قاسمی 
همچون مرحوم رحیمی انارکی با بیش از ۳۰ سال سابقه 
خدمت در بانک مسکن فعالیت خود را از مراحل پایین 
مسوولیت در بانک آغاز کرد و به تدریج با انعکاس و ثبت 
توانایی های خود در این حوزه توانست مراحل رشد و ارتقا 

بیشتر مسوولیت را تجربه کند.

خبر

نشســت خبری رییــس کل 
سازمان خصوصی ســازی در 
مورد آزادســازی سهام عدالت 
در این ســازمان برگزار شد.به 
گزارش ایسنا، علیرضا صالح در 
این نشست با اشاره به اجازه مقام معظم رهبری برای آزادسازی 
سهام عدالت، اظهار کرد: در این راستا به مشمولین یک ماه 
فرصت داده می شود که انتخاب کنند میخواهند به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و مالکیت سهام خود را بر 
عهده بگیرند.وی با بیان اینکه الیحه آزادسازی سهام عدالت 
دو سال قبل به مجلس ارائه شد، گفت: منتظر اجازه مجلس 
بودیم تا بتوانیم آزادسازی سهام عدالت را انجام دهیم اما چون 
ســهام عدالت با اجازه مقام معظم رهبری داده شد بود برای 
تغییرات آن هم به اجازه رهبری نیاز داشتیم.رییس سازمان 
خصوصی سازی با تاکید بر اینکه ارزش سهام عدالت حدود 
۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: عزم دولت برای انجام 
فرایند آزادسازی سهام عدالت جزم است و سازمان خصوصی 
سازی از صبح چهارشنبه ۲۲ ســرور را بارگذاری کرد تا در 
اختیار مشموالن قرار گیرد. بر این اساس نخستین مشمول 
ساعت ۱۰.۳۰صبح امروز به سایت مراجعه کرد.رئیس سازمان 
خصوصی سازی با اشاره به اجازه مقام معظم رهبری در سال 
۱۳8۵ برای اختصاص ســهام عدالت به آحــاد مردم اظهار 
کرد: مقام معظم رهبری برای دو دهک درآمدی که شــامل 
افراد تحت پوشــش کمیته حضرت امام )ره( و مددجویان 
بهزیستی می شوند ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته بودند.

وی با بیان اینکه شــرکت های ســرمایه پذیر سهام عدالت 
بورسی و غیربورسی هستند، گفت: ۳۶ شرکت بورسی و ۱۴ 
شرکت غیربورسی هستند و اقساط سود سهام عدالت از محل 
این شرکت ها به خزانه پرداخت می شد که در این راستا برای 
مشمولین بهزیستی و کمیته امداد کل رقم یک میلیون تومان 
اختصاص داده شد. برای افرادی هم که تخفیف نداشتند حدود 

۵۳۰ هزار تومان تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه شد.

۱۲ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت به 
مردم پرداخت شده است

صالح با بیان اینکه ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مشــمول سهام 
عدالت هستند، اظهار کرد: مشــخصات فرد به فرد مشمولین 
براساس کد ملی موجود است و فایل اطالعاتی کاملی از این افراد 
داریم.وی ادامه داد: به عبارت دیگر استارت سهام عدالت در سال 

۱۳8۵ زده شد و فرایند ثبت نام آن تا سال ۱۳88 طول کشید. 
اقساط باید تا سال ۱۳۹۵ گرفته می شد که این اتفاق افتاد و به 
مشمولین طی سه دوره سود پرداخت شده است. در این راستا 
در سال ۱۳۹۵ به ازای یک میلیون تومان سهم ۱۵۰ هزار تومان، 
در سال ۱۳۹۶، ۱۷۵ هزار تومان و در ســال ۱۳۹۷، ۲۰۵ هزار 
تومان پرداخت شد. سود ســال ۱۳۹8 هم در سال ۱۳۹۹ که 
مجامع شرکت ها برگزار شد پرداخت می شود. مجموع سودی 
که تاکنون پرداخت شــده بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

صالح با بیان اینکه بخشی از سود سهام عدالت هنوز نزد سازمان 
خصوصی سازی است، توضیح داد: برخی از مشمولین هنوز شماره 
شبای خود را وارد نکرده اند و چنانچه اقدام به این کار کنند، سود 
آنها ظرف یک ماه به حسابشــان واریز می شود. درمجموع پنج 
میلیون نفر هنوز شماره شبای خود را وارد نکرده اند که پول آن ها 

به امانت نزد سازمان خصوصی سازی است.

مراجعه حدود ۵۰ هزار مشمول به سامانه سهام 
عدالت

رئیس سازمان خصوصی ســازی در ادامه با اشاره به اجازه 
مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت که شب 
گذشته صادر شد، گفت: مقام معظم رهبری تأکید داشتند 
که دولت با سرعت این فرایند را انجام دهد. ما هم وقفه ای 
در آن ایجاد نکردیم و شب گذشته قول دادیم سامانه را به 
روزرسانی کنیم. در این راستا تاکنون ۵۰ هزار نفر به سامانه 

مراجعه کرده اند.

اجازه ۳۰ روزه به مشمولین برای انتخاب نحوه 
مدیریت سهام

وی با بیان اینکه به مشمولین سهام عدالت ۳۰ روز اجازه داده 

شده است که انتخاب کنند می خواهند به صورت مستقیم یا 
غیرمستقیم سهام خود را مدیریت کنند، توضیح داد: در واقع 
زمانی که مشمولین وارد سامانه می شــوند از بین دو گزینه 
مدیریت مستقیم یا غیرمســتقیم باید یک گزینه را انتخاب 
کنند. اگر گزینه مستقیم را انتخاب کردند خودشان سهام را 
مدیریت می کنند و اگر گزینه غیرمستقیم را انتخاب کردند 
از طریق شرکت های سرمایه گذار استانی اقدام خواهند کرد.

صالح ادامه داد: اگر کسی می خواهد به صورت مستقیم سهام 
خود را مدیریت کند با محدودیت هایی مواجه اســت. مثال 
ممکن است اعالم شود فقط ۳۰ درصد از سهام خود را می تواند 
به فروش برساند. البته در این مورد طبق دستور مقام معظم 
رهبری، شورای عالی بورس باید تصمیم گیری کند.وی با تأکید 
بر اینکه مشموالن باید ظرف یک ماه تصمیم گیری کنند، ادامه 
داد: دستورالعمل شورای عالی بورس ظرف ۱۰ روز آینده نهایی 
می شود و سازوکار مدیریت مستقیم مشخص خواهد شد.صالح 
با تأکید بر اینکه اگر فردی یک راه را انتخاب کرد دیگر نمی تواند 
راه دیگری را انتخاب کند، گفت: در این شــرایط ســهامدار 
مشمول معامالت ثانویه و در نتیجه مشمول مالیات خواهد 
شد.به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، با آزادسازی سهام 
عدالت بورس ایران به بزرگترین بورس دنیا تبدیل خواهد شد.

ارزش سهام عدالت ۱۱ برابر شده است
وی در ادامه با بیان اینکه سهام عدالت حدود ۳۵ میلیون نفر 
۴8۰ تا ۵۳۰ هزار تومان است، اظهار کرد:  باید گفت ظرف 
۱۰ تا ۱۱ سال ارزش ســهام عدالت بیش از ۱۱ برابر شده 
است.صالح با تأکید بر اینکه افرادی که به صورت غیرمستقیم 
سهام خود را مدیریت کنند مشوق هایی دارند، توضیح داد: 

این افراد محدودیتی برای خرید و فروش ندارند.

اخذ کد بورسی برای مشمولین سهام عدالت
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه برای مشمولینی 
که کد بورسی ندارند و می خواهند به صورت مستقیم سهام 
خود را مدیریت کنند کد بورسی گرفته می شود، ادامه داد: 
البته افراد باید احراز هویت شوند اما با هماهنگی سازمان 
خصوصی سازی و ســازمان بورس، شرکت سپرده گذاری 
مرکزی آمادگی خود را برای صدور کد بورســی برای همه 
مشمولین اعالم کرده است. فقط افراد باید اطالعات تکمیلی 

خود را در سامانه سجام وارد کنند.

در مورد سهام عدالت همه مشمولین باید احراز 
هویت شوند

در ادامه عالیی، مدیرکل دفتر واگذاری سهام عدالت 
نیز با تأکید بر اینکه همه مشمولین مکلف هستند 
اطالعات خود را در سامانه سجام وارد کنند، گفت: در 
این سامانه قسمتی تحت عنوان سجام سهام عدالت 
وجود دارد که مشمولین باید اطالعات تکمیلی خود 
را وارد کنند. البته افرادی که کد بورسی دارند دیگر 
نیاز به اخذ کد بورسی ندارند.وی ادامه داد: برخالف 
یارانه که سرپرست خانواده باید احراز هویت می شد، 
در مورد سهام عدالت همه مشمولین باید احراز هویت 
شــوند اما برای این فرایند همین که شماره موبایل 
سرپرست خانواده مطابق با کد ملی سرپرست خانواده 

باشد، کافی است.

نحوه ورود مشمولین به سامانه سهام عدالت
مدیرکل فناوری اطالعات سهام عدالت در مورد نحوه ورود 
مشمولین به سامانه برای انتخاب نحوه مدیریت سهام عدالت 
توضیحاتی را ارائه کرد.به گفته وی مشمولین باید به سامانه 
سهام عدالت به آدرس www.samanese.ir مراجعه 
کنند. البته دستیابی به این ســامانه با فیتلرشکن و برای 
افرادی که در خارج از کشور قرار دارند امکان پذیر نیست. 
سپس وارد سامانه می شوند و بعد از احراز هویت باید یکی از 
دو گزینه استفاده از روش سهامداری مستقیم یا استفاده از 
روش سهامداری غیرمستقیم را انتخاب کنند. سپس کدی 
به شماره موبایلی که در سامانه ثبت شده ارسال می شود. 
شرط استفاده از طرح آزادسازی ســهام عدالت این است 
که افراد شماره شــبای خود را وارد کرده باشند. همچنین 
وراث مشــمولینی که در قید حیات نیســتند در صورتی 
 می توانند از این طرح استفاده کنند که فرایند انتقال را انجام 

داده باشند.

جزییات آزادسازی سهام عدالت

مشمولین  سهام عدالت چه  باید کنند؟

روحانی: 
زمان پایان اپیدمی کرونا روشن نیست 
رییس جمهوری گفت: به دلیل ناروشن بودن 
پایان این ویروس باید خودمــان را برای کار، 
فعالیت، علم و دانش و امیــد به جامعه آماده 
کنیم و مبنا را بر این فــرض بگذاریم که این 
ویروس برای مدتی در کنار مردم است.حسن 
روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت 
گفت: امسال سال ســختی برای مردم بود و 
کرونا مشکالتی از ماه اسفند هم برای سالمت 
و هم برای شغل و کار مردم ایجاد کرد، در عین 
حال کارگران عزیز ما در کارگاه هایی که فعال 
بودند، با همه توان بــرای رفع نیازمندی های 
کشور تالش کردند.وی افزود: این که می بینیم 
محصوالت غذایــی و محصوالتی که مربوط 
به مسائل بهداشتی اســت، به وفور در اختیار 
مردم است در سایه کار و تالش کارگران است.

رییس جمهوری ادامه داد: در کنار مجاهدت 
کادر درمان، کارگران برای رفع نیازمندی های 
جامعه ما اقدام کردنــد، تالش بر این بوده که 
بتوانیم در این ایام سالمت مردم را به عنوان 
هدف و موضوع اول مورد حراست قرار دهیم و 
بعد هم بتوانیم نیازهای مردم را در بازار تامین 
کنیم و کارگاههــا و بنگاه های تولیدی به کار 
خود ادامــه دهند جمع این هــا گاهی اوقات 
سختی ایجاد می کند.روحانی افزود: به مردم 
عزیز می گویم به دلیل روشن نبودن پایان این 
ویروس ما خودمان را برای کار، فعالیت، علم و 
دانش و امید به جامعه آماده کنیم و بنابر فرض 
این که این ویروس برای مدتی در کنار مردم 
است ما باید مبنا را بر این بگذاریم چون هیچ 
کس نمی تواند در دنیا پیش بینی کند پایان 
این اپیدمی چه زمانی اســت.وی ادامه داد: 
بنابراین ما باید یک مقدار بدبینانه فعالیت مان 
را در برابر این ویروس ببینیم. باید تمام دستور 
العمل های پزشکی را رعایت کنیم و کار و تولید 
در کنار این احتیاط ها ضروری است. وقتی بود 
که می گفتیم در خانه بمانید االن می گوییم 

برای ضرورت در خانه بمانید

توصیه وزیر اقتصاد به دارندگان سهام عدالت:
از فروش فوری ســهام عدالت 

خودداری کنید 
فرهاد دژپســند گفت: به مردمی که نمی توانند 
سهام خود را مدیریت کنند، بگویم که از فروش 
فوری و شتاب زده آن خودداری کنند. زیرا ممکن 
است تعدادی از افراد ســودجو با قیمتی بسیار 
پایین تر از ارزش واقعی ســهام نسبت به خرید 
این اوراق امتیاز اقدام کنند و این بسیار خطرناک 

است، زیرا این سهام ارزشمند است.
فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصــادی و دارایی 
در حاشیه جلســه هیات دولت با اشاره به خبر 
آزادسازی سهام عدالت گفت: به عنوان کارشناس 
توسعه ملی به مردمی که نمی توانند سهام خود را 
مدیریت کنند، بگویم که از فروش فوری و شتاب 
زده آن خودداری کنند. زیرا ممکن است تعدادی 
از افراد سودجو با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش 
واقعی سهام نســبت به خرید این اوراق امتیاز 
اقدام کنند و این بسیار خطرناک است، زیرا این 

سهام ارزشمند است.
وی ادامه داد: با توجه به آنکه این سهام بسته به 
میزان ســهامی که دارند از یک میلیون تومانی 
تا ۴۰۰ هزار تومانی متناسب با ارزش آن سهام 
است. در واقع سود این سهم متناسب با نوسان 
خواهد بود به خصوص که شــرکت هایی که در 
سبد ســهام عدالت حضور دارند از شرکت های 

معتبر و قوی هستند.
وزیر اقتصــاد تاکید کرد: خوشــحالیم که این 
آزادسازی صورت گرفته البته طبق دستورالعمل 
باید آن را به شرکت سرمایه گذاری واگذار کرد 
و یا خود خانوار آن را مدیریت کند.دژپســند در 
پایان گفت: بر اســاس این دستورالعمل تعیین 
می شــود که در مرحله اول چند درصد ســهام 
خواهند داشــت؛ بنابراین یک تحول اساسی در 
دارایی های افــراد به خصوص در این شــرایط 
که حدود ۵۰ میلیون نفر در این ســهام حضور 
دارند. معتقدم که فضای نشــاط آموزشــی در 
بازار ســرمایه به طور قابل توجهی افزایش پیدا 
می کند که می تواند برای کسانی که مایل به پس 
انداز هستند سهام آن ها را به سمت بازار سرمایه 
هدایت کنیم.وزیر اقتصاد تاکید کرد: ممکن است 
تعدادی از سودجویان برای خرید سلف این سهام 
داوطلب شوند در حالی که هنوز ارزش این سهام 
ها به طور کامل مشخص نشده است که دارندگان 
این سهام باید به این موضوع توجه کنند. به ویژه 
که ارزش این سهام متفاوت است و نباید به ارزش 

پایین آن را به فروش برسانند.

اخبار
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سومین گزارش پایگاه جامع مستندات »اقتصاد دوران 
کرونا« که از سوی دبیرخانه شــورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی راه اندازی شــده به موضوع »زنجیره 
تأمین« اختصاص دارد. در این گــزارش برای مدیریت 
زنجیره تأمین ده پیشــنهاد به بنگاه های اقتصادی و ده 
پیشنهاد نیز به دولت ارائه شــده است.دبیرخانه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه انتشار سلسله 
گزارش های مربوط به اقتصاد دوران کرونا، سومین گزارش 
را به موضوع "زنجیره تأمین" اختصاص داده است و در ابتدا 
به تشریح زنجیره تأمین و اهم مشکالت به وجود آمده در 
این حوزه برای بنگاه های اقتصادی می پردازد و در ادامه 
برای مدیریت مؤثر زنجیره تأمین در شــرایط فعلی، ۱۰ 
پیشنهاد مشخص به بنگاه های اقتصادی و ۱۰ پیشنهاد 

دیگر نیز به دولت ارائه می دهد.

 موارد ۱۰ گانه ای که این گزارش به بنگاه های 
اقتصادی پیشنهاد می کند به شرح زیر است.

- توسعه قابلیت مشــاهده کل زنجیره تأمین به منظور 
شناسایی تأمین کنندگان نهاده های کلیدی تولید، تجزیه 
و تحلیل فهرست موجودی، بهینه کردن ظرفیت تولید 
و توزیع، تخمین تقاضای مشتریان و استفاده از ظرفیت 
لجستیک موجود و بررسی و امکان پذیری حمل ونقل های 

جایگزین
-  تعیین مقیاس و بازه زمانی احتمالی اخالل در زنجیره 

تأمین
- ارزیابی سیســتماتیک کل زنجیره تأمین و اســتقرار 
واحدهای عملیاتی برای انطباق ســریع با اســتفاده از 
تکنیک های سناریوسازی و تشکیل گروه پایش بحران 

با محوریت زنجیره تأمین
- تمرکز بر تثبیت فوری زنجیره تأمین از طریق ارزیابی 
منابع تأمین جایگزین، حمایت از تأمین کنندگان و ارزیابی 

مخاطرات ایشان
- بررسی امکان ادغام شرکت ها و تأمین کنندگان و کاهش 

فعالیت ها در بخش های دارای مشکل تأمین مواد اولیه
-  ارزیابی مستمر گزینه های نزدیک تر تأمین، به منظور 
کوتاه تر کردن فاصله با تأمین کنندگان و نزدیک تر شدن 

به مشتریان بنگاه
- پیش بینی تقاضــای واقعی مشــتریان و همکاری با 

کانال های توزیع معتبر
- جابجایی و انتقال موجودی های آماده شــرکت های 
تأمین کننده مواد اولیه به خارج از ناحیه های قرنطینه شده 
و به نزدیک ترین محل با امکان انتقال و ارسال آنها از سوی 

شرکت های تأمین کننده
-  طراحی زنجیره تأمین انعطاف پذیر برای آینده از طریق 

ایجاد تابع ریســک، دیجیتالی کردن فرآیندها و ابزارها، 
کدگذاری آنها و مدیریت ریسک

- تقویت سیســتم های مدیریتی نویــن زنجیره تأمین 
با اســتفاده از تجربیات ســایر کشــورها / اســتفاده از 
فناوری های پیشرفته ساخت برای افزایش توان مقاومت و 

انعطاف پذیری بیشتر در برابر تهدیدها

 پیشنهادهایی که به دولت ارائه می دهد نیز 
شامل موارد زیر می شود.

- استفاده صحیح و علمی از ابزار مدیریت زنجیره تأمین به 
عنوان اهرم تنظیم بازار

-  مدیریت حرفه ای زنجیره تأمین به عنوان اهرم افزایش 
دقت اصابت سیاست های پولی، مالی و اعتباری

- توسعه ابزارهای ضمانتی توسط صندوق های حمایتی 
به خصوص صنــدوق ضمانت صادرات برای تســهیل 
حضور بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین بنگاه های 

صادراتی
- حمایت از یکپارچه ســازی بازار اعتبار و نظام مدیریت 

زنجیره تأمین
-  سرمایه گذاری ها به روش مشارکت عمومی - خصوصی 
)PPP( برای ایجاد زیرساخت های توسعه یافته مدیریت 

زنجیره تأمین

- بهبود مدیریت مرزها و پیگیری دیپلماسی اقتصادی با 
کشورهای همسایه برای بازگشایی هرچه سریع تر مرزهای 

زمینی با تعریف پروتکل های مشترک بهداشتی
- معرفی خطوط سبز برای تسهیل حمل ونقل و انتقال کاال 

و رزرو خطوط انتقال کاال
- تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه های 
مجازی اینترنتی از طریق دستگاه های ذی ربط و تمدید یا 
تجدید برخی مجوزهای کسب وکار برای یک دوره معین، 
مشروط به عدم تخلف صاحب کسب وکار و بدون نیاز به 

مراجعه به اداره های دولتی
- تسهیل مقررات در حوزه تعرفه گذاری یا محدودیت های 
واردات آن دســته از کاالهایی که در زنجیره تأمین آنها 
اختالل ایجاد شده یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده 
است، در کنار کاهش، تعویق و یا تعلیق دریافت هزینه ها 

و عوارض مختلف
-  اتخــاذ تصمیمات ســریع و مؤثــر در جهت کاهش 
هزینه های مالیاتی و تأمین اجتماعی کســب وکارها و 

پیشگیری از کاهش نقدینگی بنگاه های اقتصادی
پیش از این دبیرخانه شورای گفت وگو در قالب دو گزارش 
به موضوعات مالیات و تأمین مالی پرداخته بود و قرار است 
در ادامه تأمین اجتماعی و حوزه قضایی را نیز به صورت 

جداگانه بررسی کند.

تعلل ستاد تنظیم بازار در اعالم قیمت های جدید خودرو 
باعث شده تا بازار خرید و فروش خودرو طی روزهای اخیر 
با وجود رکود معامــالت رقم های قابل تأملــی را در انواع 

خودروهای داخلی به ثبت برساند.
تعیین قیمت های جدید خودرو دو هفته ای اســت که در 
دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است اما اختالفات 
میان شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان عاملی شده تا این ستاد هنوز برای تعیین 
دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای داخلی به نتیجه ای 

دست پیدا نکند. 
البته با توجه به اختالفات قرار بود با تشکیل یک کارگروه 
موضوعات قیمت گذاری چکش کاری شده و در نهایت با 
ارائه گزارش نهایی به ستاد تنظیم بازار مصوبات الزم برای 
اعالم دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو انجام شود . 
اما شنیده ها از جلسات ستاد تنظیم بازار نشان از آن دارد که 
هنوز توافقی میان سازمان حمایت و شورای رقابت به وجود 
نیامده و همین امر اعالم قیمت های جدید خود را با تأخیر 

روبه رو ساخته است. 
آنطور که شنیده شد خودروسازان درخواست افزایش قیمت 
برای جبران ضرور و زیان خود را دارند از طرف دیگر شورای 
رقابت معتقد است بخشــی از زیان خودروسازان متوجه 
ســرمایه گذاری آنها در بخش هایی غیر از تولید بوده و به 
همین دلیل این ارقام به عنوان ضرر و زیان تولید محسوب 
نشده و نباید در دســتورالعمل جدید قیمت گذاری مورد 

توجه قرار گیرد. 
 در حال حاضر اختالف ســازمان حمایت و شورای رقابت 
باعث شده این هفته هم بحث قیمت خودرو ساماندهی پیدا 

نکرده و به دوشنبه آینده موکول شود. 
تعلل ستاد تنظیم بازار در اعالم قیمت های جدید خودرو 
باعث شده تا بازار خرید و فروش خودرو طی روزهای اخیر 
با وجود رکود معامــالت رقم های قابل تأملــی را در انواع 
خودروهای داخلی به ثبت برساند. به نحوی که مشتریان 
فقط با تعجب به قیمت های بازار نگاه نکرده و مدام از خود 
می پرسند مگر چه اتفاقی در بازار افتاده که قیمت ها هر روز 

افزایش یافته و کسی هم به فکر اوضاع نیست.
به اعتقاد فروشــندگان خودرو قیمت ها به صورت کاذب 
افزایش پیدا کرده و هیچ خریداری در بازار نیست اما همین 
قیمت ها برای ماهم ســوال برانگیز است از طرفی شرکت 
های خودروساز هم با تعلل بسیار تعهدات خود را نسبت به 
مشتریان انجام می دهند که همین امر در نبود خودرو در 

بازار تأثیر گذاشته است.
فعاالن بازار معتقدند اگر عرضه خودرو افزایش داشته باشد 
به طور حتم بازار شــاهد افزایش قیمت ها نخواهد بود. از 

طرفی هنوز قیمت های جدید انواع خودروهای داخلی در 
سال ۹۹ تعیین نشــده و همین امر تأثیرات خود را بر بازار 

گذاشته است.
 در حال حاضر پراید ۱۱۱ با قیمت ۶۹ میلیون تومان، پراید 
۱۳۱ با قیمت ۶۷ میلیون و 8۰۰ هزار تومان، سمند ۱۱۲ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان، 
تیبا ۲ با قیمت 8۷ میلیون تومان، پژو پارس با قیمت ۱۳۷ 
میلیون تومان و رانا با قیمــت ۱۰۵ میلیون تومان در بازار 

قیمت گذاری شده است.

سومین گزارش »اقتصاد کرونا« از سوی دبیرخانه شورای گفت وگو منتشر شد

10 پیشنهاد به دولت برای گذر اقتصاد از  بحران کرونا

اختالف سازمان حمایت و شورای رقابت بر سر قیمت خودرو باال گرفت

رشد قیمت ها در بازار خودرو

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

تداوم نوسان دالر در کانال ۱۵ هزار تومانی
نرخ دالر در صرافی های بانکی، )چهارشنبه( بدون تغییر قیمت نسبت به روز معامالتی گذشته به نرخ ۱۵ هزار و ۵۵۰ تومان رسید.نرخ خرید هر دالر در ساعت  ۱۳  روز چهارشنبه در تابلوی صرافی های بانکی 

۱۵ هزار و ۴۵۰ تومان و فروش ۱۵ هزار و ۵۵۰ تومان بود.قیمت خرید هر یورو نیز ۱۶ هزار و ۸۵۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۶ هزار و ۹۵۰ تومان شد.میانگین بهای هر یورو در روز معامالتی گذشته در 
سامانه سنا ۱۶ هزار و ۸۸۵ تومان و هر دالر ۱۵ هزار و ۳۹۴ تومان بود. هر حواله یورو در سامانه نیما در روز معامالتی گذشته، ۱۵ هزار و ۵۶۲ تومان فروخته شد؛ حواله دالر نیز ۱۳ هزار و ۹۳۴ تومان به 

فروش رسید.در روزهای اخیر به دلیل افزایش عرضه، کاهش تقاضا نشان دهنده کاهش سفته بازی در بازار ارز بوده که ثبات قیمت ها را به همراه داشته است.
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ضربه کرونا به مشاغل غیر رسمی
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

در اقتصاد ایران دو مدل فعالیت اقتصادی وجود دارد که اقتصاد رسمی و غیررسمی است. بیشتر مشاغلی که از بحران کرونا آسیب دیده اند مشاغل غیررسمی و کسب و کارهای پنهان بوده اند که قابل شناسایی دقیق 
نیز نیستند. بیشترین آسیب را اقتصاد غیررسمی ایران از این بحران متحمل شده و باید در بررسی خسارات این بخش دقت عمل بیشتری وجود داشته باشد. چراکه اکثر افرادی که در این مشاغل مشغول به کار بوده 
اند و در حال حاضر به دلیل بحران کرونا بیکار شده اند از دهک های پایین جامعه بوده اند که روز به روز توان معیشتی آنها کاهش پیدا می کند. این شوک تقاضا باعث کاهش سودآوری این بنگاه ها شده و این موضوع 

درآمد نیروی کار شاغل در این فعالیت ها را کاهش می دهد که خود این موضوع موجب تشدید کاهش تقاضای خانوارها به دلیل کاهش درآمد خواهد شد. 
هشتصد هزار نفر تا به امروز برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند اما باید اشاره داشت که تعداد بیکاران کرونا بسیار بیشتر از این آمار است و افرادی هستند که مجوز ثبت نام ندارند چراکه تحت پوشش هیچ بیمه 
ای نبوده اند. دولت باید اقدام به شناسایی کسب و کارهای پنهان کند چون بخش بزرگی از بیکاری را شامل می شود. ارایه خدمات و امنیت غذایی می تواند از شیوع فقر بیشتر جلوگیری کند. به عبارتی سیاست دولت 

باید تامین منابع برای کسب و کارهای کوچک و زنجیره تامین باشد.
طرح هایی در ستاد ملی کرونا مورد اجرا قرار گرفته اما سیاست گذاری صرفا نباید معطوف به آزادسازی های ظاهری شود چراکه این رفتارها نمی تواند موتورمحرک اقتصاد را به حرکت درآورد. سیاست های مالی، 
پولی و ارزی و راهبردهای مالی برای تامین منابع بیشتر باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و حمایت از کسب و کارهای ضعیف تر در دستور کار باشد. در این رابطه نیاز به سیاست گذاری چندوجهی داریم. ایران شرکای 
بزرگ خارجی و فعاالن اقتصادی بسیاری دارد که می توانند حامی سیاست گذاری چندوجهی باشند. همچنین باید نگاه متفاوت تر و مدل سازی جهش تولید را داشته باشیم تا از این بحران عبور کنیم اما نگاه امروز با 

نکاه مورد نظر گذر از بحران فاصله بسیاری دارد. 

رئیس ســازمان چای گفت: با توجه به شرایط اقلیمی، 
عملیات به زارعی و احیای باغات رها شــده پیش بینی 
می شود که تولید برگ سبز چای نسبت به سال قبل ۱۰ 
درصد رشد داشته باشد.حبیب جهان ساز رئیس سازمان 
چای از تاخیر برداشت برگ چین اول برگ سبز چای خبر 
داد و گفت: با توجه به سرمای هوا، برداشت برگ سبز چای 

با تاخیر ۱۰ روزه به هفته آینده موکول شد.
وی از رشد ۱۰ درصدی تولید برگ سبز چای نسبت به 
مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: با وجود شرایط 
مساعد اقلیمی پیش بینی می شود که امسال ۱۳۵ هزار 
تن برگ سبز چای تولید شود که از این میزان ۳۰ هزارتن 
چای خشک استحصال می شود. جهان ساز با اشاره به 
اینکه ۳۰ درصد چای مورد نیاز کشــور از تولید داخل 
تامین می شود، بیان کرد: بنابر آمار سالیانه ۱۰۵ هزار تن 

چای مورد استفاده قرار می گیرد که ۳۰ درصد این میزان 
از تولید داخل و مابقی واردات تامین می شود.

رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه تاکنون خسارتی 
از ســرمازدگی بــه باغــات چــای نداشــتیم، گفت: 
سرمازدگی بهاره تنها برداشت چای را به تعویق انداخته 
است. رئیس سازمان چای درباره آخرین وضعیت واردات 
چای در سال ۹۸ گفت: اگرچه آمار دقیق واردات را وزارت 
صمت باید اعالم کند، اما بنابر آمار غیر رسمی سال گذشته 
حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار تن چای وارد کشور شده است و از 
ابتدای سال آماری از میزان واردات چای آماری نداریم.
رئیس سازمان چای در پایان با اشاره به اینکه قیمت چای 
در بازار نوسانی نداشته است، تصریح کرد: در حال حاضر 
قیمت هر کیلو چای خارجی ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان و 

چای ایرانی ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی گفت: 
فروش لیموترش و لیموشــیرین در میدان مرکزی 
میوه و تره بار به قیمت باالتــر از ۱۵ هزارتومان و در 
خرده فروشی ها باالتر از ۱۸ تا ۲۰هزار تومان ممنوع 
است.اسداهلل کارگر با بیان اینکه لیموترش آبگیری 
جنوب در حال عرضه به بازار است اما هنوز عرضه آن 
انبوه نیســت، گفت: طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده عرضه 
این محصول انبوه می شود و قیمت لیموترش در بازار 

کاهش می یابد.
وی با اشاره به اینکه فصل لیموترش سنگی نیز رو به 
پایان است، افزود: فروش لیموترش و لیموشیرین 
در میدان مرکزی میوه و تره بار به قیمت باالتر از ۱۵ 

هزارتومان و در مراکز خرده فروشی به قیمت باالتر از 
۱۸ تا ۲۰ هزارتومان ممنوع است و اگر فروشندگان 
این محصوالت را به نرخ های باالتر بفروشند تخلف 

انجام داده اند و تعزیرات با آنان برخورد می کند.
کارگر در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به 
ثبات قیمت موز طی هفته های گذشته، قیمت این 
میوه را بین ۱۲ تا ۱۶ هزارتومان اعالم کرد و افزود: در 
حال حاضر عرضه میوه های تابستانه به بازار آغاز شده 
و این میوه ها در حال جایگزینی با میوه هایی مانند 
سیب وپرتقال هستند. به گفته کارگر طالبی و ملون 
وارد بازار شده و طی حدود دو هفته دیگر هلو نیز وارد 

بازار می شود.

مرکز پژوهش های مجلس 
با بررسی وضعیت اقتصادی 
ایران متاثر از بیماری کرونا، 
تبعات آن را تا پایان ســال 
جاری بیکاری دو تا شش 
میلیون نفر برآورد کرده و گفته است تاثیرپذیری 

دهک های پایین بیشتر خواهد بود.
 با شیوع بیماری کرونا و گذشت بیش از دو ماه از آغاز 

این بحران تبعات اقتصادی آن هر روز بیشتر نمود 
پیدا می کند. بر اساس آمارها نرخ بیکاری متاثر از 
این بحران افزایش چشــمگیری داشته و هر روز بر 
تعداد بیکاران افزوده می شود و پیش بینی بر این 
 اســت که در بدترین حالت ممکن تعداد بیکاران 
به ۶ میلیون نفر برســد. نتایج بررسی های مطالعه 
 مرکــز پژوهش هــای مجلــس نشــان می دهد
بین ۲ میلیون و ۸۷۰ هــزار تا ۶ میلیون 4۳۱ هزار 
نفر از شــاغالن فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل 
خود را از دســت خواهنــد داد.همچنین از طرفی 
دیگر تاثیر بحران کرونا بر زندگــی مردم نیز قابل 

مشــاهده اســت. ناتوانی مردم در خرید مایحتاج 
خود بــه دلیل بحــران کرونا و کاهــش درآمدها 
بســیار ملموس اســت. اقتصاد ایران تاکنون نیز 
کاهــش ۳۰ درصدی صــادرات را تجربــه کرده 
 اســت. در این گزارش با اشــاره به بحــران های

 مالی ایران در ســال های ۹۷ و ۹۸ و به واســطه 
تحریم هــا و شــرایط سیاســی و اقتصــادی 
مرتبط به آنها دو ســال ســخت را پشــت ســر 
 گذاشــته اســت و پیش بینــی کــرده اســت

 که حتی سال ۹۹ نیز سال دشوارتری نسبت به دو 
سال قبل از تر خود داشته باشد. با توجه به کاهش 

تقاضا در بخش خدمات و در پــی آن بیکاری بازه 
نیروی انسانی ۳۵ تا ۳۷ سال می تواند در گسترش 
فقر اثرگذار باشــد. همچنین دهک هــای پایین 

درآمدی، در سال ۹۹ بیشتر صدمه خواهند دید.
در بخش دیگــری از این گــزارش همچنین آمده 
است :"صرفنظر از میزان شیوع تحت سناریوهای 
مختلف آنچه مشــخص است آن اســت که چه با 
کنترل بیماری تا چند ماه آینــده و چه در صورت 
عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران 
تا پایان سال ۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این 

ویروس خواهد بود."

سیاست های حمایتی دولت در بحران كرونا هدفمند نیست

حذف  دهک های  پایین از حمایت ها
شایلی قرائی
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سایت های شرط بندی که در 
دو ماه اخیر به دلیل شــرایط 
قرنطینه خانگــی تعداد آنها 
افزایش داشته است همواره 
به فکر سرکیسه کردن مردم 
بوده و در این میان بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی 
برخورد با درگاه های قانونی پرداخت تنها تماشاگر خالی 
شدن جیب مردم به دلیل شرط بندی در این سایت ها 
است. سالهای سال است که بسیاری از شاخ های مجازی 
و افراد معروف با راه اندازی سایت هایی برای شرط بندی 
و قمار از مردم برای فعالیت در این ســایت ها دعوت به 
عمل آورده اند. اما در چند ماه اخیر شرایط خانه نشینی 
این افراد سودجود را بر آن داشته تا برای سرگردم کردن 
مردم در خانه ها بیشــتر فعالیت کنند و این در حالی 
است که تعداد شــکایات مال باختگی در این مدت نیز 
افزایش چشمگیری داشته است. میالد حاتمی، ساشا 
سبحانی، عمو مســعود ترکیبی، داوود هزینه، فرشید 
مونتیگو،علیشمس، دنیا جهانبخت، پویان مختاری از 
جمله شاخ های مجازی اینستاگرام هستند که گردش 
مالی این سایت های شــرط بندی آنها تا ماهی صدها 

میلیارد تومان هم می رسد.

برگزاری مسابقات ورزشی به ویژه مسابقات فوتبال در 
سراسر دنیا بهترین بهانه شدت گرفتن انتشار پست ها 
و پیام های تبلیغات سایت های شرط بندی و بازی های 
آنالین محسوب می شوند و کالهبرداران اینستاگرامی 
طی ماه های اخیر جرائم گسترده ای را صفحات شخصی 
خود در این زمینه مرتکب شده اند. ورود افراد از طریق 
شبکه اجتماعی اینستاگرام به سایت های اینترنتی که 

در زمینه پیش بینی نتایج بازی هــای فوتبال فعالیت 
می کنند، اتفاق تازه  ای نیست و در طول این سال ها عده 
بی شماری با وارد شدن به چنین سایت هایی ضررهای 

هنگفتی را متحمل شده اند.
ترفند سایت های شرط بندی برای کالهبرداری ساده از 
کاربرانی که به این سایت ها وارد می شوند، این است که 
پس از شروع رقابت کاربران با یکدیگر با ورود اطالعات 

شخصی مثل شماره حســاب یا کارت بانکی و رمز دوم 
آن، مبالغ بیشتری از حســاب آن ها برداشت می شود. 
در این روش وب سایت هایی چند ساعت مانده به شروع 
بازی برای پیش بینی راه اندازی می شــوند و با هزینه 
تبلیغات در کانال های پربیننده افراد را برای ثبت نام و 
شرط بندی وسوسه می کنند و بعد از پایان بازی سایت 
از دسترس خارج می شود.آن ها برای پنهان کردن رد 
پول ها هم از حساب  افراد کم سن و بیسواد در روستاها 
استفاده می کنند که پیگیری آن هم نتیجه خاصی ندارد.
اما نکته بســیار قابل تاملی که وجــود دارد، چگونگی 
فراهم شدن زیرســاخت ها برای این سایت های شرط 
 بندی است؟ در کمال تعجب بسیاری از این سایت های 
شرط بندی، دارای »ای-نماد« هســتند. »ای-نماد« 
تاییدیه اعتماد الکترونیک می باشد که با ثبت مشخصات 
کامــل متقاضی و بعــد از اســتعالم های مختلف ارائه 
می شود. این که شمار زیادی از سایت های شرط بندی 
توانسته اند این نماد را به دست بیاورند، جدای از شیادی 
و فریبکاری فنی صاحبان این سایت ها نشان از همکاری 
بخشی از دستگاه های داخلی با آن ها می باشد. در واقع 
ساده انگاری است اگر فکر کنیم فراهم شدن امکان انتقال 
میلیاردها تومان پول از طریق شبکه بانکی کشور بدون 
ارتباط با شــبکه ای از همکاران در درون دستگاه های 
حاکمیتی، به ویژه حــوزه بانکداری الکترونیک،ممکن 

است.

بانک مركزی تماشاگر خالی شدن جیب مردم در سایت های شرط بندی است

قمار و پولشویی در الیوهای مجازی
پنهان كردن رد پول  با حساب بانکی  افراد كم سن و بی سواد 

بروزرسانی روش های پرداخت در سایت های شرط بندی 
ایمان اسالمیان، کارشناس بانکی 

استفاده مجرمانه از ابزارهای قانونی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا ممنوع بوده و بسیار قابل توجه است که چرا در ایران می توانند از درگاههای قانونی برای این اقدامات استفاده کنند. متاسفانه گردانندگان سایت 
های شرط بندی که اکثر آنها به یک شرکت با شخص واحدی متصل هستند راهبردها و سیاست های خود را همواره به روز می کنند و تغییر در عملکرد و نقل و انتقال پرداخت ها همیشه یکسان نیست. در ماه های اخیر 
سایت های شرط بندی ای فعال شده اند که بدون پشت سر گذاشتن هیچ مقدمه ای از همان ابتدا کاربر را به یک درگاه بانکی وصل می کنند و جابه جایی پول را از همین طریق نهایی می کنند. این سایت ها نحوه فعالیت 
خود را با استفاده از شیوه های مختلف مخفی می کنند. دامنه مورد استفاده سایت های شرط بندی اجاره ای است و گاهی با چند واسطه در اختیار آنها قرار می گیرد. برای باز نگه داشتن درگاه های بانکی نیز از مجوزها یا 
اطالعات سایر شرکت ها بهره می برند.بانک مرکزی نیز بارها به این موضوع ورود کرده و راهکارهایی را نیز برای برخورد با این افراد و سایت ها داشته است که در بسیاری از مواقع به مسدود شدن راه ارتباطی این افراد در 
شبکه بانکی منجر شده است. همچنین مجاری ارتباطی این سایت ها با مسدود شدن ناکارآمد شده و از کار افتاده است. مجرمان از بستر پرداخت الکترونیک کشور از دو روش استفاده می کنند. روش اول به نام روش 
پوششی است.  مجرمان ای نماد را با طراحی سایتی برای فروش خدمات دیجیتال قانونی طراحی می کنند و با دریافت ای نماد مشتری با تصور اینکه خردی خدمتی قانونی می کند در حال پرداخت پول در شبکه ای 

غیرقانونی است. یعنی مشتری در حال انجام اعمال مجرمانه است و پرداخت ها به دلیل دیگری تبدیل انجام شده است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

چهار آیین گفت: افزایش  جوجه ریزی در ماه های 
پایانی ســال منجر به مازاد ۵۰ هزار تنی گوشت 
مرغ در هر ماه شــده اســت.برومند چهار آیین 
کارشناس صنعت طیور با اشاره به اینکه ماهیانه 
حداکثر میزان مرغ مورد نیاز ۱۱۰ میلیون قطعه 
است، اظهار کرد: در ایام پایانی سال به دلیل پیک 
مصرف حداکثر ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه ریزی 
و در ایام عادی ســال ۱۰۰ میلیون قطعه جوجه 
ریزی باید صورت گیرد که متاسفانه جوجه ریزی 
۱۳۰ میلیون قطعه ای ایام  پایانی سال دلیل اصلی 
مازاد تولید و معدوم سازی جوجه های یکروزه بود.

او افزود: با توجه به از دست دادن بازار های هدف، 
تولید گوشت مرغ صرفا برای نیاز بازار داخل باید 
صورت گیرد چرا که افزایش جوجه ریزی در ایام 
پایانی ســال منجر به مازاد ۵۰ هزار تنی گوشت 
مرغ در هر ماه شده است.این کارشناس صنعت 

طیور مازاد تولید را آواری برسر تولیدکنندگان 
دانست و گفت: با وجود جوجه ریزی مازاد بر نیاز 
داخل با حجم قابل توجهی از مازاد تولید روبه رو 
شدیم که این امر بر زیان انباشت تولیدکنندگان 
دامن زده اســت.عضو هیئت مدیره سابق کانون 
سراســری مرغداران گوشتی با اشــاره به اینکه 
کمبــود دان صحت ندارد، بیان کــرد: دالالن با 
احتکار و اخــالل در بازار نهاده ها و شناســایی 
فرصت ها در ســایه فقدان نظارت دستگاه های 
متولی به ســود های نجومی دست یافتند.چهار 
آیین در پایان تصریح کرد: دالالن همانند سنوات 
گذشته اقدام به خرید و انباشت نهاده ها می کنند 
تا در مواقعی که بازار دچار التهاب است بتوانند با 
قیمت های غیر واقعی اقدام به عرضه مرغ کنند 
و مرغداران به دلیل آنکه مرغ موجود زنده است، 

چاره ای جز خرید ندارند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از دســتور 
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی 
مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ و تشکیل هرچه سریع تر جلسه ای با 
حضور اعضای شورای عالی کار خبر داد.هادی ابوی اظهار کرد: 
در این جلسه تعدادی از مدیران کارخانه ها و تولیدکنندگان 
صحبت کردند. نمایندگان کارگران هپکــو و هفت تپه نیز 
حضور داشتند و مطالب خود را مطرح و از حل نشدن مشکالت 
کارخانه صحبت کردند که ایشان دســتور دادند جلسه ای 
با دعوت از وزیر صنعت و مســئوالن مربوطــه و نمایندگان 
کارگری این دو شــرکت برگزار شــود.وی ادامه داد: در این 
جلسه مواردی را در خصوص وضع معیشت و امنیت شغلی 
کارگران مطرح و اعالم کردیم که حقــوق و درآمد کارگران 
کفاف زندگی آنهــا را نمی دهد و اگر برای بهبود معیشــت 
کارگران فکری نشود مشکالت و بزهکاری های بسیاری را به 
دنبال خواهد داشت.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ را از دیگر مباحث مطرح 
شده در این جلسه عنوان کرد و گفت: با توجه به آنکه امسال 
مصوبه دستمزد مغایر با ماده 4۱ قانون کار بود و بدون جلب 
نظر و رضایت گروه کارگری امضا شــد،  شکایتی را در دیوان 
عدالت اداری به ثبت رساندیم و در جلسه دیشب از رئیس قوه 

قضاییه درخواست کردیم با توجه به آنکه این مصوبه به نیمی از 
جمعیت کشور وابسته است و روند تعیین دستمزد خالف ماده 
4۱ قانون کار بوده و تخلف صورت گرفته است، خارج از نوبت 
رسیدگی شود؛ چرا که شاید ماهها طول بکشد تا کارگران به 
حق قانونی خود برسند و ما کارگران را به خویشتن داری دعوت 
کردیم.ابوی ادامه داد: در این جلسه آقای درویشیان، رئیس 
سازمان بازرسی کل کشــور هم حضور داشتند و رئیس قوه 
قضاییه پس از شنیدن صحبتها به ایشان دستور دادند هرچه 
سریع تر جلســه ای در مدت زمان محدود و نهایتا ظرف یک 
هفته تا ۱۰ روز با حضور اعضای شورای عالی کار و نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی برگزار شــود و مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ 
مورد بررسی قرار گیرد.وی از دیگر موارد مطرح شده در این 
نشست را توجه به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا به ویژه 
کارگران بخشــهای صنعتی و خدماتی و صنوف عنوان کرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان با 
اشاره به حضور رئیس اتاق تعاون ایران در این دیدار اظهار کرد: 
در حوزه واگذاری  کارخانه ها و سهام شرکتها پیشنهاد کردیم 
با توجه به ایراداتی که نسبت به روند واگذاری ها و فروش ارزان 
این شرکتها وارد می شود، سهام بنگاهها و کارخانه ها در قالب 

شرکتهای سهامی عام به خود کارگران واگذار شود.

پیش بینی رشد ۱۰ درصدی تولید برگ سبز چای

فروش لیموترش و لیموشیرین باالتر از ٢۰ هزارتومان ممنوع است

علیزاده گفت: قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در 
سال ۹۵ تصویب شده اســت و اجرای آن از سال ۹۹ 
انجام می شود.محمود علیزاده معاون حقوقی سازمان 
امور مالیاتی گفت: قبل از سال ۹۹ با شهردار ها و وزارت 
راه و شهرســازی مذاکراتی انجام داده ایم و قرار شد 
سامانه ای توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شود تا 

اطالعات خانه های خالی در آن درج شود.
او افزود: در حال حاضر این سامانه آماده کار شده است و 
سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی دریافت مالیات از 
خانه های خالی از اطالعات این سامانه استفاده می کند.

علیزاده بیان کرد: اخد مالیات از خانه های خالی باعث 
می شود عرضه مســکن در بازار بیشتر شود و همین 
موضوع باعث کاهش قیمت  خرید و اجاره بهای خانه 
می شود. او درباره آمار خانه های خالی در کشور گفت: 
در حال حاضر هیچ آمار دقیقی از خانه های خالی وجود 
ندارد و آمار های موجود در حد حدس و گمان است و 

وزارت راه و شهرسازی باید آمار ارائه دهد.

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: قانون اخذ 
مالیات از خانه های خالی در ســال ۹۵ تصویب شده 
است و اجرای آن از ابتدای ســال ۹۹ انجام می شود 
به همین دلیل اگر برای ما محرز شود خانه ای از سال 
۹۵ خالی است از همان سال برای آن مالیات در نظر 
گرفته می شود.علیزاده بیان کرد: سازمان امور مالیاتی 
اطالعات خود را در مورد خانه هــای خالی از وزارت 
راه و شهرسازی و شهرداری ها دریافت می کند.او در 
خصوص عدم اجرای قانون اخذ مالیات بر خانه های 
خالی از ســال ۹۵ تا کنون گفت: فرایند شناســایی 
خانه های خالی سخت اســت و ما نمی توانستیم به 
راحتی متوجه شویم که کدام خانه خالی است، اما با راه 
اندازی سامانه وزارت راه و شهرسازی این امکان ایجاد 
شده اســت.علیزاده تاکید کرد: با راه اندازی سامانه 
وزارت راه و شهرســازی اگر متوجه شویم خانه ای از 
سال ۹۵ به بعد خالی اســت مالیات تمام این سال ها 

اخذ می شود.

مازاد ۵۰ هزار تنی تولید مرغ، آواری بر سر مرغداران

ورود سازمان بازرسی به مصوبه دستمزد کارگران

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی؛

خانه های خالی از سال ۹۵ مشمول مالیات می شوند
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معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد:
استانداردسازی محصوالت دانش بنيان شتاب می گيرد

در راســتای تقویت اقتصاد دانش بنیان، استانداردسازی و صدور گواهی 
محصوالت دانش بنیان و فناور شــتاب می گیرد.به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی دولت، مســلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت ســازمان با اشاره به 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( و تاکید آن بر تقویت محصوالت دانش بنیان گفت: در دو سال اخیر، 
با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۴۴ گواهی انطباق 
برای محصوالت دانش بنیان صادر شده است. وی با بیان اینکه این گواهی 
ها نقش مهمی در گسترش تجاری سازی محصوالت دانش بنیان و راهیابی 
این محصوالت به بازارهای داخلی و بین المللی دارد افزود: سال گذشته با 
همکاری معاونت مذکور و پارکهای علم و فناوری مستقر در استانها، دوازده 
استان با برگزاری کارگاههای آموزشی در فاز دوم این فرآیند ملی پس از 
اجرای پایلوت در اســتان تهران قرار گرفتند.بیات در ادامه اظهار داشت: 
فرآیند استانداردســازی و صدور گواهی محصوالت دانش بنیان در سال 
جهش تولید با شتاب بیشتری در سراسر کشــور گسترش خواهد یافت، 
بطوریکه نخســتین گواهینامه محصول برای یک کاالی دانش بنیان در 
حوزه تغلیظ مس در استان زنجان در هفته جاری صادر شد.وی با اشاره به 
ارتقاء کیفیت خدمات شبکه آزمایشگاهی، گفت: با بازنگری و تصویب شیوه 
نامه ارزیابی محصوالت دانش بنیان گام اساسی در راستای شفافیت، چابک 
سازی و روان سازی فرآیند ارزیابی برداشته شد، به نحوی که راه برای ورود 
به بازارهای ملی و بین المللی هموار خواهد شد. بیات در همین زمینه ادامه 
داد: اجرای این طرح در دستور کار نخستین شورای عالی استاندارد در سال 

جاری قرار دارد.
معاون ارزیابی کیفیت خاطرنشان کرد: ســازمان ملی استاندارد ایران در 
تالش است با تالش مضاعف در حوزه محصوالت دانش بنیان، نقش خود 

را در افزایش شتاب علمی کشور و مقابله با تحریم های ظالمانه ایفا کند.

سرویس جدید تپسی با عنوان »سپيد« راه اندازی شد
 شرکت تپسی سرویس جدیدی را تحت عنوان »سپید« ارائه کرد. آنطور که 
روابط عمومی تپسی در بیانیه اش خبر می دهد، »سپید« برای ارائه سفرهای 
بهداشتی تر و ایمن تر در شرایط شیوع ویروس کرونا راه اندازی شده است. 
تفاوت این سرویس اینجاســت که در خودروهای فعال در این سرویس، 
فضای بین مسافر و راننده جدا شده و سفیران، خودرو را پیش از سوار شدن 

هر مسافر، ضدعفونی می کنند.
این شــرکت همچنین اعالم می کند که سفیران ســرویس »سپید« به 
صورت مستمر غربالگری می شوند تا از سالمت آنها اطمینان حاصل شود. 
تپسی برای این کار، ایستگاه هایی را در سطح شهر تهران راه اندازی کرده و 
رانندگان موظف هستند دو بار در هفته، برای سنجش تب، به این ایستگاه ها 
مراجعه کنند. سرویس سپید تپســی در حال حاضر برای تمامی کاربران 
شهر تهران در دسترس است و در ادامه، در سایر شهرها نیز در فعال خواهد 
شد.تپسی پیش از این نیز اقداماتی را در رابطه با کاهش تاثیر کرونا انجام 
داده بود؛ از توزیع مواد ضدعفونی کننده در بین خودروهای فعال در تپسی، 
ارائه نکات آموزشی و بهداشتی به ســفیران و راه اندازی خط ویژه تماس 
سفیران با پزشــکان متخصص برای اطمینان از سالمتی آنها. این شرکت 
همچنین فروردین ماه سرویسی را تحت عنوان »همیار تپسی« رونمایی 
کرد. این سرویس به شهروندان کمک می کند تا به جای اینکه برای خرید یا 
انتقال بسته های خود از خانه خارج شوند، از سرویس همیار تپسی استفاده 

کنند و برای حفظ سالمتی شان در خانه بمانند.

افزایش قابل توجه جستجوهای اینترنتی مردم در ماه گذشته
 بیماری کرونا تاثیر چشــمگیری افرایش دانلود اپلیکیشن های مختلف و 
جستجوهای اینترنتی کاربران داشته اســت. به گزارش آنا، شرکت مادر 
گوگل یا همان آلفابت )Alphabet(  آمار جالبی از میزان جستجوهای 
اینترنتی و دانلود اپلیکیشن های مختلف توسط مردم در سه ماهه اول سال 
۲۰۲۰ میالدی را منتشر کرد. براساس گزارش منتشر شده از سوی آلفابت 
ویروس کووید-۱۹ تاثیر به سزایی در افرایش میزان جستجوهای اینترنتی 
و دانلود نرم افزارهای رایانه ای داشته است. البته آلفابت در بررسی های خود 
تنها موتور جستجو و فروشــگاه مجازی گوگل را در نظر گرفته و احتماال 
تعداد بسیار زیادی از کاربران نیز از طریق مرورگرهای دیگر فعالیت های 

اینترنتی خود را انجام می دهند.
با وجود اینکه بیماری کرونا بخش های بزرگی از مشاغل مختلف را از رونق 
انداخته اســت ولی لزوم ماندن مردم در خانه و استفاده گسترده از فضای 
مجازی موجب شده شرکت های فعال در زمینه تولیدات رسانه ای و طراحی 
نرم افزارهای رایانه ای در همین مدت سود کالنی را بدست آورند. یوتیوب 
به عنوان بزرگ ترین موتور جستجوی ویدئویی در اینترنت اذعان کرده که 
درخواست های کاربران در سه ماهه اخیر به شدت افزایش یافته است. میزان 
 Google( دانلود اپلیکیشن های اندرویدی از فروشــگاه مجازی گوگل
Play Store( در ماه مارس نسبت به ماه فوریه بیش از ۳۰ درصد افزایش 
یافته است. در سه ماهه آغازین ســال ۲۰۲۰ به طور متوسط ۲,۵ میلیارد 
دستگاه فعال از خدمات مختلف فروشگاه مجازی گوگل استفاده کرده اند. 
البته تعداد دستگاه های فعال گوگل در شرایطی به این میزان رسیده حجم 

فروش تلفن همراه در کشورهای مختلف به شدت کاهش یافته است.
کارشناســان فناوری معتقدند یکی از اصلی ترین دالیــل افزایش میزان 
کاربران سرویس های مختلف گوگل هجوم دانش آموزان و دانشجویان به 
سمت استفاده از اپلیکیشن های آموزش آنالین و ارتباط مجازی با اساتید 
و مراکز آموزشی است. در واقع تعطیل شــدن مدارس اگرچه روند عادی 
آموزش را با مشکالت زیادی رو به رو ســاخته ولی از طرفی موجب رشد 

تقاضای برای خدمات آنالین شده است.

اكران های آنالین به فيلم كوتاه هم رسيد
فیلم کوتاه »مگرالن« به کارگردانی مریم زارعی در روزهای قرنطینه به صورت 

آنالین نمایش داده می شود. 
 فیلم کوتاه َمگرالِن به کارگردانی و تهیه کنندگی مریم زارعی و نویسندگی پیام 
سعیدی از جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه تا ۱۱ خرداد سال جاری به مدت یک ماه 
در سایت و اپلیکیشن ُودیو به صورت آنالین نمایش داده خواهد شد. مگرالن 
بیش از ۱۰ حضور در جشنواره ای معتبر داخلی و بین المللی از جمله برلیناله، 
ادمونتون، اودنسه، شارجه، مالتا و … را در کارنامه خود دارد و همچنین جوایزی 
از جمله جایزه شوالیه طالیی جشنواره مالتا و تندیس بخش یونیسف جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران را کسب کرده است.مگرالن داستان خانواده ای 
را روایت می کند که در یک قبرستان ماشین زندگی می کنند. دختر کوچک 
خانواده که نابیناست به همراه برادر بزرگترش در قبرستان ماشین ها ماشینی 
برای خود ساخته اند که در آن روزهایشان را می گذرانند. اتفاقی باعث برهم 
خوردن نظم متزلزل خانواده می شود. آتنا سلیمانی، رزمریم کاظمی، طاها نجف 

پور و منصور نصیری بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

اخبار

برای ورود به فرابورس و بورس استارت آپ باید حداقل 
سرمایه مورد نیاز خود )حدود پنجاه میلیارد تومان ( را 
تامین کند که این مهم از طریق ارزش گزاری نرم افزار 
و کد سوری های آن و تعداد کاربران ارزیابی می شود اما 
برای این که دارای های یک استارت آپ بتواند به شکل 
قانونی دارای ارزش گذاری شود الزم است که کارآفرین 
از همان ابتدای فعالیت خود اقدامات قانونی ذیل را به 
کار بگیرد تا بتواند به مرور زمان وارد بازار سرمایه شود.
استارت آپ ها به زبان ساده به کار و کسبی های گفته 
میشود که عمدتا در زمینه تکنو لوژی با دانش فنی نو 
پدید می ایند و سرمایه عمده انها بیشتر از انکه متکی به 
تجهیزات عریض و طویل کارگاهی باشد بر پایه نو آوری 
و دانش فنی به وجود می آینــد و در واقع اورده اصلی 
آنها همین دانش فنی و علمی آنها می باشــد و شاید 
عمده ترین عامل در عدم موفقیت این گونه فعالیت ها 
برای ورود به بازار سرمایه ،نادیده گرفتن دانش فنی و 
نو پدید و همچنین آینده مبهم آنها ست.برای ورود به 
فرابورس و بورس استارت آپ باید حداقل سرمایه مورد 
نیاز خود )حدود پنجاه میلیارد تومان ( را تامین کند 
که این مهم از طریق ارزش گزاری نرم افزار و کد سوری 
های آن و تعداد کاربران ارزیابی می شود اما برای این که 
دارای های یک استارت آپ بتواند به شکل قانونی دارای 
ارزش گذاری شود الزم اســت که کارآفرین از همان 
ابتدای فعالیت خود اقدامات قانونی ذیل را به کار بگیرد 

تا بتواند به مرور زمان وارد بازار سرمایه شود.
۱-اولین قدم برای حفظ دارایی و ارزش اســتارت آپ 
ها ثبت نام یا عالمتی اســت که به وسیله آن استارت 
آپ ها به جامعه معرفی میشــوند بارها مشاهده شده 

که کار آفرینان که عمدتا جوانان با استعداد هستند به 
لحاظ عدم آشنایی با قوانین ، نام یا عالمت تجاری خود 
را بدون آنکه ثبت کرده باشند اعالن عمومی میکنند 
و بالفاصله افراد ســودجو همین نام را برای خود ثبت 
نموده و مدعی آن میشوند در این حالت کارآفرین راهی 

جز مصالحه با فرد مدعی یا طرح دعوا ندارد.
۲- ثبت نرم افزار یا اختراع: بهترین روش برای حفاظت 
از دارایی استارت آپ ثبت نرم افزار یا اختراع میباشد 
این مهم عالوه بر حفظ حقوق مالک، در ارزش گزاری 
آن هم بسیار مهم است چرا که یکی از فاکتورهای تاثیر 

گذار بر قیمت، ثبت نرم افزار یا اختراع است.
۳-ثبت شرکت دانش بنیان: چون استارت آپ ها عمدتا 
دارای نواوری علمی و تکنیکی میباشــند میتوانند به 
عنوان یک شرکت دانش بنیان ثبت شوند شرکت دانش 
بنیان دارای امتیازات ویژه در زمینه اخذ تسهیالت و 

برخوردار از معافیتهای مالیاتی و بیمه ای می باشند.
برای تسریع در ورود به بازارهای مالی،نوع شرکت باید 
ترجیحا سهامی باشد و دفاتر تجاری از ابتدای فعالیت 
تنظیم شوند و شرکت به مرحله ای برسد که طی دو 
سال سود اور شــده و کارگاه بیمه ای کارکنان خود را 
داشته باشد. کارآفرین برای توسعه و شتابدهی کار و 
کسب خود به جذب سرمایه دارد وسرمایه گذاران هم 
به دنبال روشهای امن ســرمایه گذاری هستند که در 
بهترین حالت میتواند خرید سهام شرکت از فرابورس 
و بورس باشد. البته حمایت دولتها از استارت آپ ها و 
تســهیل ورود آنها به فرابورس و بورس بخصوص در 
کاهش سقف سرمایه الزم برای ورود به بازار های مالی 

میتواند کمک دو چندان به اینگونه کسب ها نماید.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تاکید بر اینکه یکی 
از بزرگترین دروغ ها علیه کشور موضوع فرار مغزها است، 
 گفت: در حال حاضر تنها حدود یک درصد از دانشجویان 
کشور در خارج از کشور مشــغول به تحصیل هستند، ولی 
آمارهای مربوط به نخبگان و متخصصان مطلوب نیست.به 
 گزارش ایسنا، سورنا ستاری در جلسه یکصد و سی ام ستاد 
اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به ارائه گزارشی از 
وضعیت نخبگان کشور به شــورای عالی انقالب فرهنگی 
در اردیبهشت ماه سال گذشــته، افزود: یکی از بزرگترین 
دروغ ها علیه جمهوری اسالمی، موضوع "فرار مغزها" است 
و "رصدخانه مهاجرت ایران" تأسیس شده و به زودی گزارش 
فعالیت این مرکز علمی ارائه خواهد شد. ستاری با تاکید بر 
اینکه حدود یک  درصد از دانشجویان کشورمان در خارج از 
کشور به تحصیل اشتغال دارند، یادآور شد: با توجه به آمار 
سایر کشورها، این رقم اصاًل قابل توجه نیست. اما همان گونه 
که اشاره شد، آمار بازگشت نخبگان و متخصصان، مطلوب 

نیست و باید در این زمینه کار بیشتری انجام شود.

ایران هراســی با ارائه داده های غیر 
واقعی از مهاجرت نخبگان کشور

سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی نیز 
در این جلسه با بیان اینکه به طور کلی غرب و آمریکا در 
چند حوزه به دنبال ایران هراســی هستند، افزود: شکل 
جدید ایران هراســی اســتفاده از داده های دانشگاهی 
برای سیاه نمایی علم ایران و ایرانی است که در گزارشات 
استنفورد که به پشتوانه سلطنت طلب ها و چند محقق 
ضعیف صورت می گیرد. البته همین گزارش ها نشــان 
می دهد که تولید علم ایران در ۲۰ سال گذشته ۵۰ برابر 
شده است و رتبه چهارم تولید علم به لحاظ ضریب رشد 
را به خود اختصاص داده است.دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی ادامه داد: هدف از اسالم هراسی، ایران هراسی و 
... فروریختن اعتماد ملت ما به نظام است و هدف از این 
دست گزارش ها، کاهش اعتماد ملی است که خوشبختانه 
در همین دوره کرونا، پیمایش های صورت گرفته نشان 
می دهد که اعتماد ملی به صورت جهشــی افزایش پیدا 
کرده است. وی با بیان اینکه در زمینه مهاجرت نخبگان 
نظر نهادهای رسمی و قانونی کشور مالک است، گفت: در 
زمینه آمار و ارقام مهاجرت نخبگان متأسفانه ناهماهنگی 

به چشم می خورد.

چالش هایی کــه در زمینه نبود آمار 
نخبگان وجود دارد

محمدی، رئیــس رصدخانه مهاجــرت ایرانیان نیز 
در این زمینــه گفت: باید نظر نهادهای مســئول در 
زمینه مهاجرت نخبــگان، مالک عمل باشــد؛ چرا 
کــه نبــود آمــار دقیــق و تعــارض در معیارهای 
آماری، مشــکالت زیــادی در ایــن زمینــه ایجاد 
کرده اســت. رئیــس رصدخانه مهاجــرت ایرانیان 
 با بیــان اینکه موضــوع بازگشــت نخبــگان باید
 بیشــتر مورد توجه قرار گیرد، گفت: با توجه به رتبه 
کلی دانشجویان مهاجر، کشورمان از نظر نرخ مهاجرت 
دارای رتبه بین ۱۶ تا ۲۰ اســت و تحت هیچ عنوان، 
رتبه باالیی ندارد. محمدی ادامه داد: باید در موضوع 
سیاســتگذاری برای بازگشــت نخبگان کار دقیقی 
صورت گیرد و سازوکارهای مؤثری در این زمینه وضع 
شود.طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی نیز گفت: 
از نظر تحلیل کالن در زمینه مهاجرت، نگرانی هایی 
وجود دارد و آن چه که موجب نگرانی اســت، جذب 
دانشــجویان نخبه مقطع تحصیالت تکمیلی توسط 
سایر کشورهاست. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
ادامه داد: وضعیت معیشتی دانشجویان نخبه و مشکل 
ادامه تحصیل آنان باید مورد توجه باشــد. طیبی نیز 
گفت: ارائه آمار دقیق از نشریات علمی ایرانی و سایر 
 کشورهای اسالمی باید در دستور کار مرکز استنادی

 جهان اسالم قرار گیرد.

ارائه گزارش پایگاه اســتنادی علوم 
)ISC( جهان اسالم

دکتر محمد جواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی 
علوم جهان اســالم )ISC( با اشــاره به فعالیت های 
این پایــگاه در خصــوص ارائه آمارها، گفت: شــورای 
 )ISC( راهبردی پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم
متشکل از نمایندگان شــورای عالی انقالب فرهنگی 
 و نهادهــای مســئول کشــور ماننــد وزارت علوم،
 تحقیقــات و فنــاوری، وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی اســت و کمیتــه اجرایــی نیز 
متشــکل از نمایندگان کشورهای اســالمی است و از 
 ســال ۱۳۹۶ این کمیته با تحرک بیشــتری فعالیت

 می کند.

آمار بازگشت نخبگان و متخصصان، مطلوب نیستراهکارهای حقوقی ورود استارت آپ ها به بورس

شاید با گذشت دو ماه و اندی از 
ورود تحفه چینی ها به کشور 
ما، اکنون زمانی است که همه 
به این نتیجه رسیده اند که باید 
خرید اینترنتی را به عنوان یک 
روش تهیه کاال بپذیرند. هرچند چنین تصوری محتمل به 
نظر می رسد؛ اما این در حالی است که کارشناسان معتقدند 
هنوز سهم فروش اینترنتی به کل خرده فروشی کمتر از ۴ 
درصد است. اگر این سهم را در دنیا بررسی کنیم، متوجه 
خواهیم شد که نسبت به دنیا عقب مانده ایم زیرا در بسیاری 
از اقتصادهای پیشــرفته، بیش از یک چهــارم کل خرده 

فروشی به صورت اینترنتی انجام می شود.
داســتان امروز ما »وقتی کرونا همه را خانه نشین کرد« 

است. هیچ کس حتی فکرش را نمی کرد که دولت روزی 
اولتیماتوم دهد برای در خانه ماندن مردم. این بود که مردم 
در شرایط قرنطینه به اجبار مایحتاج روزانه و ضروری خود 
را از سامانه ها و کســب و کارهای اینترنتی تهیه کردند و 

می کنند. 
فرصت، فرصتی ایده آل برای کســب و کارهای اینترنتی 
است که خوش بدرخشــند تا مردمی که به اجبار به این 
سمت کشیده شــدند تبدیل به خریداران همیشگی این 
پلتفرم ها شــوند. این در حالی است که مدیرکل صنعت، 
معدن و تجارت خراســان جنوبی روز چهارشــنبه گفت: 
»مردم برای حفظ سالمت خود از فروشگاه های اینترنتی 
خرید کنند.« شــهرکی گفت: »مردم بــه منظور حفظ 
سالمتی خود و خانواده و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا 

به صورت اینترنتی از مراکز مجاز فعال خرید کنند.«
»کسب و کار« در گفتگو با دو کارشناس، راهکار گسترش 

فرهنگ خرید اینترنتی در میان مردم را بررسی می کند. 

سهم فروش اینترنتی به كل خرده فروشی در ایران كمتر از 4 درصد است

فرصت ایده آل برای تجهیز سامانه های آنالین
      فرصت سازی از جهش كسب و كارهای اینترنتی در دوران پساكرونا

راه نجات كسب و كار در زمان كرونا                                                                                                                                 صعود آنالین ها از نردبان كرونا

ظرفیت سازی برای ارتباطات اینترنتی
حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران

شیوع کرونا و قرنطینه مردم در خانه با وجود محدودیت ها، آزارها و آسیب هایی که داشته، نکات مثبت خوبی نیز به همراه داشته است. یکی از این نکات مثبت، توجه به ظرفیت سازی و شبکه سازی برای معامالت و ارتباطات اینترنتی 
بوده که هم از امنیت بهتری برخوردار است، هم قابلیت کنترل دقیق تری دارد و هم در نهایت برای شرایط خاص همیشه می تواند پشتیبان باشد. شرایط به گونه ای نیست که اگر زمانی که ما کرونا را شکست دادیم، دیگر هیچ مشکلی 
در هیچ زمان دیگری به وجود نیاید. امثال این اتفاقات ممکن است باز هم تکرار شود. پس باید زیرساخت های ما به گونه ای باشد که همیشه برای چنین مقابله هایی آماده باشیم. با این ترتیب فرصت بسیار ایده آلی است که همه آن 
هایی که در این حوزه دست دارند ازجمله پلتفرم ها، سامانه های و فروشگاه های اینترنتی بتوانند خودشان را تجهیز کنند تا آفرهای بهتری بدهند با توجه به اینکه گروه های جدیدی که در این فاصله زمانی شروع به خرید کردن از این 
سامانه ها کردند، تا اندازه ای نیازها و خواسته های آنها را شناسایی و خودشان را تجهیز کنند برای اینکه بهتر این نیازها را برآورده کنند، سبد کاالی کامل تر و قیمت های مناسب تری داشته باشند و همچنین مکانیزم های انتقال را 
بهبود بدهند. االن بهترین زمان برای فعاالنی است که در این عرصه فعالیت می کنند تا با تعامل بهتری که با مشتریان پیدا کرده اند، برای درک نیازهای آنها و اصالح امور تالش کنند. با این ترتیب می شود این رویکردی که االن به وجود 
آمده را تمدید کرد. زمینه های زیادی از ترافیک خرید از بسترهای آنالین برای خریدهای تکرارشونده با ارزش افزوده پایین است. همه اینها می تواند جمع شود، رفت و آمدهای اضافی می تواند کاهش پیدا کند و تکرار این خریدها 
می تواند زمینه را برای ایجاد سامانه ها و زیرساخت های مناسب در فروش های اینترنتی فراهم کند. یک سری اندازه مشخصی الزم است از این خریدها اتفاق بیفتد تا کسانی که در این عرصه مشغول فعالیت هستند بتوانند برای 
خودشان زیرساخت الزم را با کیفیت مناسب تهیه کنند. راهکار این است که هم باید در این مورد گفتگو کرد و هم باید فعاالن این عرصه فرصت را برای تجهیز، رفع نواقص و در واقع ساماندهی سیستمی فعالیت هایشان مغتنم بشمارند.

زمینه خیلی از موقعیت ها به این دلیل پاسخ می داده که در فروش های معمولی که مالیات حقه از فردی که این کار را می کرده، گرفته نمی شده یا زمینه فعالیت غیررسمی برای بسیاری از اصناف ما وجود داشته و دارد. این فعالیت 
های غیررسمی و ندادن مالیات به اندازه کافی و فرصت هایی که روی افزایش قیمت ملک و قیمت سرقفلی وجود داشته، توجیه کننده بسیاری از این فعالیت ها بوده که اگر به درستی و اقتصادی به آن نگاه می کردیم اقتصادی نبوده 
است. به طور مثال حضور خیلی از اصناف ما در محالت و خیابان ها اقتصادی نیست؛ اما به واسطه موضوع سرقفلی، افزایش قیمت ملک و اینکه می توانستند کار غیررسمی انجام بدهند حضور آنها توجیه داشته و کارشان را ادامه داده 
اند. مجموعه حاکمیت و دولت هر مقداری که در پیگیری این چارچوب های مالیاتی جدی تر باشد و هرچقدر بتواند تورم را به شکل مناسب تری کنترل و از هیجان اضافی در این زمینه جلوگیری کند قطعا بستر را برای فعالیت های 

اینترنتی فراهم تر می کند و منطق اقتصادی این کار را مناسب تر خواهد کرد. 

افزایش خرید اینترنتی نیاز به فرهنگسازی دارد
علیرضا کالهی صمدی، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

مردم با شیوع کرونا ترجیح می دهند که خریدهایشان را اینترنتی کنند. طبیعتا حجم باالیی از تقاضا البته نه به سمت همه کسب و کارهای اینترنتی، بلکه به سمت برخی از این کسب و کارها رفته است. برخی دیگر که در حوزه خدمات و 
مسافرت بودند مانند اسنپ فود و شرکت های مسافرتی مثل علی بابا در میزان مشتری افت قابل توجهی داشتند. مشتریان به شرکت های اینترنتی که در بحث خرید آنالین و تحویل کاال به صورت آنالین بوده گرایش زیادی پیدا کردند. 
در هر صورت فرهنگ خرید آنالین در کشور ما در حال گسترش است. هنوز سهم فروش اینترنتی به کل خرده فروشی در کشور ما از اقتصادهای پیشرفته تر خیلی خیلی عقب تر است؛ یعنی خیلی کوچک است. در حالی که در بسیاری 
از اقتصادهای پیشرفته بیش از یک چهارم کل خرده فروشی به صورت اینترنتی انجام می شود، در ایران این مقدار کمتر از ۳-۴ درصد است. گرایش مردم با رشد فروشگاه های اینترنتی و با ایجاد فرهنگ استفاده از آن، روند طبیعی 
خود را طی خواهد کرد. نیاز عمده ما فرهنگسازی است. عمدتا قشر خاصی با خرید اینترنتی راحت ترند و خریدهای خود را به این روش انجام می دهند. هنوز خیلی از مصرف کنندگان ایرانی ترجیح می دهند حضوری کاال را ببینند. 
برای گسترش خرید اینترنتی باید فرهنگسازی شود. پلتفرم ها و سامانه های آنالین نقش پررنگی روی شفاف سازی بازار داشتند و عمال این به نفع مصرف کننده تمام می شود چون سود عادالنه ای توسط تمام اعضای زنجیره در این 
حوزه کسب می شود و قیمت ها شکسته است. یکی از مشکالتی که ما در کشور داریم، ضعف ها و عدم بهره وری نظام توزیع است که باعث می شود ما یک اختالف فاحشی در ایران بین قیمت کارخانه و قیمت مصرف کننده داشته 
باشیم. هزینه های واسطه گری و هزینه های مبادله در ایران از خیلی از اقتصادهای پیشرفته باالتر است. طبیعتا فروشگاه ها و پلتفرم های آنالین می توانند اینجا نیز به کمک مصرف کننده و دولت بیایند و هم بازار را شفاف کنند، 

فرار مالیاتی را کاهش بدهند و به نفع مصرف کننده عمل کنند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

جذب ۸۲۵ میلیون دالر توسط استارتاپ های انگلیسی با وجود قرنطینه
نتیجه یک تحقیق جدید نشان می دهد که استارتاپ های انگلیسی در طول قرنطینه کرونا، علی رغم افول اقتصاد ۶۶۳ میلیون پوند )معادل ۸۲۵ میلیون دالر( پول 

جمع آوری کرده اند. این تحقیق نشان داد که استارتاپ های انگلیسی امسال ۳۴ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل سرمایه گذاری جذب کرده اند. همچنین بخشی 
از این رشد به علت این بوده است که سرمایه گذاران در مواجهه با پاندمی کرونا، مبالغی اضافی را برای تضمین بقای استارتاپ ها تخصیص داده اند.
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