
دالر برای سومین روز متوالی در برابر بسیاری از همتایانش عقب نشست. به گزارش 
ایســنا به نقل از رویترز، در جریان معامالت آخر هفته، روند نزولی دالر ادامه یافت و 
بسیاری از ارزها در برابر اسکناس سبز در موقعیت صعودی قرار گرفتند. وقایع معامالت 
ارز کماکان تحت تاثیر اخبار مربوط به ویروس کرونا قرار دارد.  در آمریکا دونالد ترامپ، 
در اظهاراتی عجیب مدعی شده ویروس کرونا در آزمایشگاهی در شهر ووهان چین، 
جایی که پاندمی کرونا از آنجا آغاز شد، ساخته شده و تهدید کرد که در صورت اثبات 
این ادعا، چین را از طریق اعمال تعرفه های جدید تنبیه خواهد کرد. اورسال فون در 
لین، رییس کمیسیون اروپا نیز از آغاز تحقیقات در خصوص منشا کرونا حمایت کرده و 
افزوده است چین باید در این تحقیقات حضور یابد. پیش از این آژانس اطالعات آمریکا 

ادعای دست ساز بودن ویروس کرونا را رد کرده بود.
آمریکا و چین از سال ۲۰۱۸ با یکدیگر وارد یک جنگ تجاری گسترده شدند و سرانجام 
اواخر سال گذشته دوطرف بر سر اجرای یک جدول زمانی برای متوازن شدن تجارت 
دوجانبه توافق کردند. اکنون تهدیدات ترامــپ باعث افزایش هراس معامله گران از 
ایجاد یک جنگ تجاری جدید شده است آن هم در زمانی که رشد اقتصادی بسیاری 
از کشور ها تحت تاثیر شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها به پایین ترین سطوح تاریخ 

معاصر رسیده است. از طرف دیگر بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت نرخ بهره را در 
سطح پایین کنونی حفظ کند و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این روند دست کم 
در سه ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت. اکنون میزان خرید اوراق قرضه و بدهی توسط 
فدرال در هر روز به باالترین سطح تاریخ خود رسیده است و این بانک تا ۴۶ میلیارد 
دالر از این اوراق را در هر روز خریداری می کند. شمار کسانی که برای دریافت مزایای 
بیکاری درخواست کرده اند به رقم بی سابقه ۳۰ میلیون نفر رسیده است. اکنون نیمی 
از ایالت های آمریکا محدودیت های رفت و آمد را کم کرده اند و انتظار می رود تا پایان این 
هفته محدودیت ها در تمامی ایالت ها کاهش یابد. بسیاری از واحدهای اقتصادی نیز 

به صورت محدود بازگشایی شده اند و بخشی از کارکنان خود را به کار  فرا خوانده اند.
دریک هالپنی استراتژیست سرمایه گذاری در بانک میتسوبیشیگفت: با توجه به شیوع 
گسترده کرونا در جهان  پیامدهای اقتصادی قابل توجه آن، ریسک باالیی برای شروع 
دور جدیدی از تنش ها بین قدرت های جهانی وجود دارد و وقوع چنین اتفاقی برای 

غرق کردن بازارهای مالی و اقتصاد جهانی کافی خواهد بود.
تاکنون بیش از سه میلیون و ۴۰۱ هزار و ۳۱۸ مورد ابتال به کرونا گزارش شده است 
که در این بین ۲۳۹ هزار و ۶۱۴ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای 

مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۵ هزار و ۷۷۶ نفر، ایتالیا با ۲۸ هزار و ۲۳۶ 
نفر، انگلیس با ۲۷ هزار و ۵۱۰ نفر،  اسپانیا با ۲۴ هزار و ۸۲۴ نفر  وفرانسه با ۲۴ هزار و 

۵۹۴ 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 افت ۰.۳ 
درصدی نسبت به روز قبل و در سطح ۹۹.۰۹ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک 

سوئیس معادل ۱.۰۴۰ دالر اعالم شد.
با تداوم بســته ماندن کســب و کارها، آمارهای رشد به طرز کم ســابقه ای همه را 
ناامید می کنند؛  در آمریکا برای نخستین بار از ســال ۲۰۱۴ رشد اقتصادی در سه 
ماهه نخست امسال منفی شد که این رشد منفی ۴.۸ درصدی از زمان رکود بزرگ 
سال ۲۰۰۹ تاکنون بی ســابقه بوده اســت. با این حال رییس بانک مرکزی آمریکا 

نسبت به بازگشت اقتصاد به ســطح اولیه ثبات در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری 
کرده است.  اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی در حال بررسی گزینه های موجود 
برای فرار از رشــد اقتصادی منفی هستند و نخســت وزیر ایتالیا با بحرانی خواندن 
شرایط اقتصادی منطقه یورو خواستار تســریع در تهیه بسته نجات شده است. هر 
چند ســران اروپایی بر ســر ایجاد یک بســته نجات یک تریلیون یورویی به توافق 
 رسیدند اما اختالف بر سر جزییات آن باعث شــد تا اجرایی شدن آن تا تابستان به 

تعویق بیافتد.
در اتریش سباستین کورتس، صدراعظم این کشور اعالم کرد برای حمایت از کسب 
و کارهای داخلی معافیت های مالیاتی جدیدی در نظر گرفته و اختالف درآمد دولت 
از طریق افزایش مالیات بر درآمد فعالیت شرکتها و اتباع خارجی در این کشور جبران 
خواهد شد. کورتس هم چنین گفته است دولت وام های بیشتری در اختیار بنگاه های 
کوچک قرار خواهد داد تا بتوانند بر بحران کنونی غلبه کنند رشد اقتصاد اتریش در 
سه ماهه نخست ۲۰۲۰ به منفی ۲.۵ درصد رسید که این نرخ رشد ۰.۸ درصد کمتر از 
نرخ رشد ثبت شده در فصل قبل و کمترین رشد فصلی ثبت شده درطول تاریخ معاصر 

این کشور بوده است.

شاخص های بورسی در اروپا و آمریکا مجددا ریزش کردند. به گزارش 
ایسنا به نقل از آسوشیتد پرس، 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. دانشگاه آکسفورد از موفقیت آمیز 
بودن نتایج آزمایش واکسن خود روی میمون ها خبر داده و تولید دوز 
باالی دارویی که در بیمارستان شهر شیکاگو موجب بهبودی شمار 

باالیی از بیماران در مراحل نهایی قرار دارد.
از سوی دیگر انتشار صورت سود و زیان شرکت های بزرگ بورسی 
در سه ماهه نخست سال نشان داد که بسیاری از این شرکت ها به 
دلیل کاهش شدید تقاضای مصرفی پس از شیوع کرونا با کاهش 

محسوس در درآمد خود مواجه شده اند. هم چنین غول های نفتی 
نیز با سقوط قیمت نفت با بحران مالی کم سابقه ای روبرو شده اند. در 
آسیا پیش بینی می شود رشد اقتصادی کشورها برای نخستین بار 
در طول ۶۰ سال اخیر وارد محدوده منفی شود. در کره جنوبی نیز 
پس از آن که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه منتهی به مارس 
به منفی ۱.۴ درصد رسید، مون جا این، رییس جمهور کره جنوبی 
از لزوم مواجهه با بدتر شدن پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر روی 

اقتصاد سخن گفته است.
در وال استریت، همه شاخص ها ریزشی بودند تا جایی که هر سه 

شاخص مهم بورسی در سطح پایینتری از روز قبل خود بسته شدند. 
شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۲.۵۶ درصد کاهش نسبت 

به روز قبل و در سطح ۲۳ هزار و ۷۲۳.۶۹ واحد بسته شد.
شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۲.۸۱ درصد ریزش تا سطح ۲۸۳۰.۷۱ 
واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک 
کامپوزیت« با افت ۳.۲ درصدی در سطح ۸۶۰۴.۹۵ واحدی بسته 
شد. 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 ۲.۳۴ درصد ریزش نســبت به روز قبل و در 
سطح ۵۷۶۳.۰۶ واحد بسته شد.  شــاخص "دکس ۳۰" بورس 
فرانکفورت در آلمان با عقب گرد ۲.۲۲ درصدی و ایستادن در سطح  
۱۰ هزار و ۸۶۱.۶۴ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک 
۴۰" بورس پاریس با افت ۲.۱۲ درصدی در سطح ۴۵۷۲.۱۸ واحد 
بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۱.۸۹ درصد پایین رفت 

و به ۶۹۲۲.۳۰ واحد رسید.

از ابالغ مصوبه هیأت دولت و از زمان سه ماهه برای 
ترخیص خودروهای دپو شــده فقط ۱۶ روز دیگر 
زمان باقی مانده است، آن هم در شرایطی که ظاهرا 
هنوز خودروها ترخیص نشــده و بخشی از آن ها 

تکلیف مشخصی ندارند.
به گزارش ایســنا، از زمانی کــه مهلت ترخیص 
خودروهــای دپو شــده در مرحلــه اول در نیمه 
تیرماه سال گذشــته به پایان رسید، درخواست ها 
و رایزنی هــای بســیاری بــرای تمدیــد زمــان 
یا به نحوی ترخیــص باقی مانــده خودروها آغاز 
شــد، اما اعــالم وزارت صمــت از ایــن حکایت 
 داشــت که فعال برنامــه ای برای تمدیــد مهلت 

ندارد.
این در حالی است که در سال های اخیر حدود ۱۲ 
هزار و ۲۶۱ خودرو وارد کشور شد که به دالیلی از 
جمله تغییر شــرایط ارزی و همچنین ممنوعیت 
ثبت سفارش و واردات، متوقف و در گمرک ها بنادر 
و مناطق دپو شد، اما در نیمه دوم سال گذشته و با 
مصوبه هیات دولت، ۷۱۵۳ دستگاه از آنها ترخیص  

ولی  ۵۱۰۸ دســتگاه به دلیل پایان مهلت تعیین 
شده در گمرک  باقی ماند.

بعد از آن صاحبان خودرو متقاضی اقدام جدی از 
سوی دولت برای حل مشکل و ترخیص خودروهای 
باقی مانده بودند که با بحث ها و رایزنی های بسیاری 
که صورت گرفت در نهایت در دی ماه پیشنهادی 
از سوی وزیر اقتصاد به هیأت دولت برای ترخیص 
خودروها ارائه شد که بعد از آن با تشکیل جلساتی 
و با مشــارکت معاونت اقتصادی دولت،   در نیمه 
بهمن ماه ســال گذشــته هیأت دولت با ترخیص 

خودروها و تمدید مهلت برای آن موافقت کرد.
 مصوبه هیــأت دولــت از ۲۹ بهمــن ۱۳۹۸ به 
دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اقتصاد، صمت، 
دادگســتری، بانک مرکزی، بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران، شــورای عالی مناطق آزاد ابالغ شد و 
براســاس آن مهلت ترخیص خودروها سه ماه از 
زمان ابالغ این مصوبه تمدید شــد یعنی صاحبان 
خودرو می توانند تا ۲۹ اردیبهشت ماه برای ترخیص 

اقدام کنند.

اما آنچه کــه در این مــدت اتفاق افتــاده ظاهرا 
ترخیص خودروها انجام نشده و همچنان با موانعی 
مواجه اســت. در بین این خودروهای باقی مانده، 
خودروهای بــاالی ۲۵۰۰ سی ســی، بدون ثبت 
سفارش و یا با مشــکالت قضایی وجود داشت که 
باید با ورود دســتگاه های ذیربــط تعیین تکلیف 
می شــدند. در حالی فقط ۱۶ روز از زمان مصوبه 
تا پایان مهلت ســه ماهه باقی مانده که به تازگی 
دفتر مقــررات صــادرات و واردات وزارت صمت 
بعد از حدود دو ماه تأخیــر تصویب نامه ترخیص 

خودروهای دپو شده را به گمرکات ابالغ کرد.
 با وجود اینکه ماه ها بــرای ترخیص این خودروها 
که حداقل ۱۰۴۸ مورد آن دارای پروانه گمرکی بود 
و بالفاصله می توانســت ترخیص شود رایزنی های 
بسیاری شکل گرفت تا زمان تمدید شود اما ظاهرا 
استفاده مناســبی از مهلت جدید نشــده و اتفاق 
خاصی برای ترخیص رخ نداده است، در این حالت 
بعید نیست مجددا زمان به اتمام رسیده و همچنان 

دست صاحبان خودرو خالی باقی بماند.

معاون کل وزارت بهداشت ضمن پیش بینی ادامه روند 
نزولی ابتال و مرگ ناشی از کرونا در کشور به دنبال رعایت 
موارد بهداشتی از سوی مردم و همچنین توجه به فاصله 
گذاری اجتماعی، در عین حال گفت: به دلیل هزینه های 
باال و تحمیل هزینه های ناشی از پیشگیری، تشخیص 
و درمان ناشی از بیماری کرونا به حوزه سالمت، ضروری 
است که هزینه کرد در این حوزه افزایش قابل توجهی یابد؛ 
این موضوعی است که در کوتاه مدت و دراز مدت باید از 

سوی سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایســنا، ایــرج حریرچی در ارتبــاط ویدیو 
کنفرانسی با خبرنگاران، گفت: در ســه هفته اخیر به 
دلیل رعایت مسائل بهداشتی و درمانی از سوی مردم، 
فاصله گذاری اجتماعی نسبتا مناسب و اقدامات وزارت 
بهداشــت در بیماریابی فعال و مراقبت های مناســب 
درمانی، شــاهد موفقیت قابل توجهی در کاهش موارد 
مبتال به ویروس کرونا، کاهش موارد بستری و کاهش 

قابل توجه موارد مرگ و میر بوده ایم.
وی افزود: از طرفی به دلیل مالحظات اقتصادی و ضرورت 
رفع مشکالت معیشتی مردم، مشابه کشورهای دیگر اعم 

از اروپایی و آسیایی و آمریکا، شاهد بازگشایی تدریجی 
مشاغل و کسب و کارها هستیم. پیش بینی این است که 
با روند تدریجی کنونی و احتیاط در بازگشایی ها،   رعایت 
موارد بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی از سوی 
مردم و همچنین بیماریابی فعال و انجام تست تشخیصی 

بیشتر، روند نزولی فعلی و ثبات نسبی فعلی ادامه یابد.
حریرچی ادامه داد: البته متاسفانه احتمال برخی موارد 
افزایش ابتال و افزایش بستری در برخی استان ها کماکان 
وجود دارد. در عین حال تاکید می کنم که این روند نزولی 
و ثبات نسبی شکننده و آســیب پذیر است و هرگونه 
بی احتیاطی در تجمعات و بازگشایی ها و کمتر رعایت 
کردن مسائل بهداشت فردی می تواند دوباره کشور را با 

مشکالت قابل توجه در حوزه ویروس کرونا مواجه کند.
حریرچی تاکید کرد: تاکید می کنم که خدمات بهداشتی 
و درمانی برای مردم، خصوصا واکسیناسیون و کنترل 
رشــد کودکان، مراقبت از مادران بــاردار، مراقبت از 
بیماران مبتال به بیماری های غیرواگیر در افراد مســن 
و مراقبت های روانی به افراد دارای عالئم روان پزشکی 
کم یا شدید به میزان مورد نیاز حتما باید انجام شود و 

همه مراکز دولتی و خصوصی با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و اقدامات مقابله با کرونا آماده پذیرش بیماران 
هستند و مردم دیگر مراجعات شان را به تعویق نیندازند.

حریرچی ادامــه داد: مناطق قرمز جاهایی اســت که 
ما از نظر میزان ابتال، تعدا بیشــتری داریم که فعال ۷۲ 
شهرستان قرمز هستند و بقیه مناطق از ۴۴۸ شهرستان 
موجودمان که نه به آن میزان کم است و نه زیاد، مناطق 
زرد طبقه بندی می شوند که با دستور آقای رییس جمهور 
پروتکل ها برای هر ســه منطقه آماده شده است. البته 
وضعیت این مناطق به صورت دینامیک است، نه ایستا. 
به این معنی که ممکن است منطقه سفید با بی احتیاطی 
تبدیل به منطقه قرمز یا زرد شــود. همچنین با رعایت 
مسائل بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی مناسب 
مناطق قرمز و زرد هم می تواند تبدیل به منطقه سفید 
شود. وی همچنین گفت: : طی یک هفته گذشته درباره 
شهرهای سفید اظهار نظر کردیم و هر روز هم دو هفته 
گذشته را در نظر می گیریم و چهار تا پنج روز یکبار هم 
ارزیابی ها را انجام می دهیم. شهرهای سفید، زرد و قرمز 

در بازه های زمانی حتما متفاوت خواهد بود.

روزهای بد دالر ادامه دارد

تداوم روند ریزشی بورس های اروپا و آمریکا

۷۲ شهرستان در وضعیت قرمز کرونا فقط ۱۶ روز تا پایان مهلت ترخیص خودروهای دپوشده
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چشم کارگران 
به  واریز  یارانه  ماهانه
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ابعاد آسیب  اقتصادی کرونا با رشد 52 درصدی ارزش چک های برگشتی در اسفند ماه نمایان  شد

موج  دوم  چک های  برگشتی
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بورس  در یک  قدمی   رکورد   تاریخی
بورس   وارد   کانال   900  هزار   واحدی   شد

کارگران بسیاری از بحران کرونا آسیب های جبران 
ناپذیری دیده اند که بر زندگی و معیشت آنها تاثیر 
بسیار بدی گذاشته است. امروز شرایط برای کارگران 
بسیار زیادی سخت و طاقت فرسا شده تا جاییکه 
این قشر آسیب دیده تنها چشم انتظار واریز یارانه 
ماهانه خود برای گذران زندگی هستند. البته اغلب 
کارگران در ایران پیش از شــیوع کرونا هم روزگار 
پرمشقتی داشــتند که اکنون با رکود اقتصادی و 
تورم مشقت بارتر هم شده است. بحران اقتصادی 
که با شــیوع کرونا عمیق تر شده فشــار زیادی بر 
کارگران و خانواده آنها تحمیل کرده است. دستمزد 
عادالنه، امنیت شــغلی، محو قراردادها ی موقت 
 و حق تشــکل   و تجمع از مطالبات اصلی جامعه 

کارگری در کشور است...

با شــیوع کرونا خواه، ناخواه مردم مجبور شدند در 
 خانه بمانند و این شد که کار و کاسبی یک سری از 
فروشــگاه های اینترنتی فروش کاالهای مصرفی 
سکه شد؛ اما این آغاز ماجرا بود؛ چراکه هنوز چند 
روزی نگذشــته بود که همین فروشــگاه های ریز 
و درشــت اینترنتی نیز در تامین اقالم خود به بن 
بســت خوردند و کار به جایی رســید که عبارت 
»موجود نیســت« جلوی خیلــی از محصوالت به 
نمایش درامد. ایــن فقط یکی از ده ها مشــکلی 
اســت که با افزایش خریدهــای اینترنتی ظهور 
کرد. مشــکل در تامین کاالها، لجستیک و حمل 
و نقل، ارســال در زمــان مقرر، نبود پشــتیبانی 
 مناســب در خیلی از فروشــگاه های اینترنتی و... 

مشکالت دیگیری است که در...



اقتصاد2
ایران وجهان

ربیعی:
 عرضه سهام چهار پاالیشگاه کشور 

از اول تیرماه آغاز می شود
سخنگوی دولت گفت: واگذاری سهام دولت در 
پاالیشگاه های اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس 

از اول تیرماه سال ۹۹ آغاز شود.
»علی ربیعی« واگذاری سهام شرکت های دولتی 
را از مهمترین اقدامات دولت برای رشد اقتصادی 
کشــور دانســت گفت: این واگذاری ها منجر به 
ســرمایه گذاری های مجدد در اقتصاد و صنعت 
خواهد شد که عامل اصلی برای رونق تولید، افزایش 
اشتغال و ســرمایه گذاری های جدیدتر می شود. 
سخنگوی دولت با اشاره به برنامه واگذاری  سهام  
شرکت های دولتی گفت: عرضه سهام و واگذاری 
شرکت های دولتی، گام دیگری برای کوچک سازی 
دولت و بزرگ کردن حوزه عمومی و بخش های 
صنعتی خصوصی در کشور به عنوان یک استراتژی 

از سوی دولت دنبال می شود.
ربیعی با بیان اینکه دولت با اجرای سیاست های 
واگذاری سهام و شــرکت ها بدنبال کسب درآمد 
و هزینه کرد درآمدهای خود نیســت، گفت: این 
واگذاری ها در نهادهای عمومی  و یا در بخش هایی 
از دولت هــم ایــن درامدها منجر به ســرمایه 
گذاری های مجدد شده که همین امر زمینه ساز 
تولید، افزایش اشــتغال و ســرمایه گذاری های 

جدیدتر می شود
سخنگوی دولت با اشاره به استراتژی ها دولت در 
اصل ۴۴، خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها، 
گفت: این برخــی این روزها الفاظــی به کار می 
برند کــه دولت با ایــن واگذاری هــا می خواهد 
هزینه های جاری خود را تامین کند و یا پول آن 
را به بخش های غیرمولد ببرد که به طور قطع این 

گونه نیست.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری افزود: 
قطعا بخش هایی از درآمدهــای این واگذاری ها 
به بخش هــای مولد اختصاص خواهــد یافت به 
خصوص در نهادهای عمومی مثل تامین اجتماعی 
یا سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( 
که )سهام( خود را عرضه خواهند کرد بنابراین است 

که منجر به سرمایهگذاری جدید شود.
ربیعی با بیان اینکه مرحله اول واگذاری ها از طریق 
صندوق های واگذاری قابل معامله در بورس که یی 
تی اف )ETF( به صورت پذیره نویسی باقیمانده 
آن انجام می شــود، گفت: پذیرنویسی باقیمانده 
سهام دولت در بانک های صادرات، ملت و تجارت 
و بیمه البرز و بیمه اتکای امین از فردا)یکشنبه( 
۱۴ اردیبهشت آغاز می شود و تا ۳۱ اردیبهشت 
۱۳۹۹ ادامه خواهد داشــت. ســخنگوی دولت 
افزود: مرحله دوم واگذاری ها از طریق صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس که در مرحله 
دوم واگذار خواهند شد، باقیمانده سهام دولت در 
پاالیشگاه های اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس 

است که از اول تیرماه سال جاری آغاز شود.

عرضه ســهام ایــران خودرو، ســایپا، 
فوالدمبارکه و صنایع مس در نیمه دوم سال

ربیعی اضافه کرد: مرحله ســوم واگــذاری ایی 
تی اف از طریــق صندوق های ســرمایه گذاری 
قابل معامله در بورس،  باقی مانده ســهام دولت 
در "ایران خودرو"، "ســایپا"، "فوالدمبارکه" و 
شــرکت "صنایع مس" اســت که این هم طبق 
برنامه ریزی انجام شده باید در ۶ ماهه دوم سال 
۱۳۹۹ انجام شود. بخشــی از واگذاری از طریق 
 ای تی اف انجام خواهد شــد که در ســه مرحله 

 انجام می شود.
وی با بیــان اینکه بخشــی از واگــذاری هم در 
قالب هلدینگ های تخصصــی و به صورت مجزا 
خواهد بود، گفت: اینها برای این است که ما تمام 
شرکت های غیربورسی را هم بتوانیم  تحت عنوان 
شرکت های بورسی واگذار کنیم.  برای غیر بورسی 
ها هم  اولویت ما شرکت های سودده است. اینها 
را در قالب هلدینگ هــای تخصصی یا به صورت 

مجزا می بریم.
ربیعی گفت: ایجاد هلدینگ های تخصصی البته 
به شرط آنکه هیچ شــرکت جدیدی ایجاد نشود 
یعنی یک هلدینگ تخصصی ایجاد می شــود با 
توجه به پوسته هایی که وجود دارد، از ظرفیت های  
این پوسته هااستفاده می شود و شرکت جدیدی 
تاســیس نخواهد شــد و از ظرفیت شرکت های 
موجود استفاده می شود بنابراین اشکال شرکتهای 

جدید را نخواهد داشت.  
 دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری اضافه 
کرد: بخشی هم به صورت مجزا و پذیرش آنها بازار 
سرمایه و واگذاری آنها تا ۴۹ درصد سهام است که 
اگر بخواهم به موارد مهم اشاره کنم واگذاری در 
قالب هلدینگ های پاالیش نفت، هلدینگ های 

نیروگاهی و هلدینگ های کشاورزی است.

استان ها

قرار است طی روزهای آینده 
پذیره نویســی نخســتین 
صندوق قابل معامله در بورس 
)ETF( دولتی مرتبط با سهام 
بانک و بیمه هم آغاز  شود به 
گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی تهران، 
روز شنبه بازهم رکوردی تاریخی در تاالر بورس تهران 
به ثبت رســید و شــاخص کل از ۹00 هزار واحد عبور 
کرد. بورس تهران روزهای فوق العاده ای را پیشــت سر 
می گذارد به شکلی که شاخص کل در طول یک هفته 
گذشــته حدود ۱80 هزار واحد و در طول حدود یک 
ماه گذشته به اندازه ۴00 واحد رشد داشته که در طول 
تاریخ 50 ساله شکل گیری بورس در ایران بی سابقه است. 
به اعتقاد کارشناســان این روزها رکوردهای صعودی 
پی درپی شاخص بورس، حمایت تمام قد دولت از بازار 
ســرمایه و عرضه ســهام های دولتی، کاهش جذابیت 
بازارهای موازی و فریز شدن سود تسهیالت بانکی روی 
عدد ۱5 درصد همگی باعث شده تا استقبال مردم از بازار 
سرمایه روزبه روز بیشتر شود و سرمایه های سرگردان سر 
از بورس دربیاورند و عمالً بازار سرمایه ایران در یک قدمی 

رکورد تاریخی یک میلیون واحدی قرار بگیرد.   دراین بین 
قرار اســت طی روزهای آینده پذیره نویسی نخستین 
صندوق قابل معامله در بورس )ETF( دولتی مرتبط با 
سهام بانک و بیمه هم آغاز  شود. فروش بزرگی که برآورد 
می شود تا ۱۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داشته 
باشد و به دلیل تخفیف ۲0 درصدی دولت انتظار می رود 
با استقبال گسترده مواجه شود. عرضه قریب الوقوع سهام 
دولت در شرکت های بورسی در قالب صندوق های قابل 
معامله )ETF( به عنوان یکــی از اقدامات مهم دولت 
در راستای حمایت از گسترش و رشــد بازار سرمایه و 
درعین حال، اســتفاده از فرصت تأمین مالی کســری 

بودجه، از سوی مدیران ارشد دولتی مطرح است.
عالوه بر این ها در روزهای گذشته موافقت مقام معظم 
رهبری با آزادسازی ســهام عدالت هم اثرات مثبتی را 
در بازار سرمایه به دنبال داشته و کارشناسان معتقدند به 
رونق بیشتر بورس منجر خواهد شد. پیشنهاد آزادسازی 
سهام عدالت، یکی از راهکارهای فوری و کوتاه مدت اتاق 
تهران به دولت در راستای کاهش اثرات منفی اقتصادی 
کرونا بود که هم طی نامه چندی پیش رییس اتاق تهران 
به رییس جمهور بر آن تأکید شده بود و هم در نشست 
اخیر نمایندگان بخش  خصوصی با رییس دولت و برخی 

اعضای کابینه، از سوی مسعود خوانساری مطرح شد.

البته رشد ســریع بورس و رکوردشکنی های پی درپی 
نگرانی هایی را هم در بین کارشناســان به وجود آورده 
و این ســؤال را مطرح کرده که آیا بــورس دچار حباب 
شده اســت؟ محمود رضا خواجه نصیری، نایب رئیس 
هیئت مدیره بورس تهران دراین باره در چند گفت وگو در 
روزهای گذشته هشدار داده است: » بر اساس مطالعات 
انجام شده روی سهام شــرکت های بورس، در سال۹8، 
رشد قیمت ۷5درصد شرکت ها، ازنظر تعداد و 55درصد 
آن ها ازنظر ارزش، با عملکردشــان همخوانی نداشته 
است.« او گفته است:» خواجه نصیری با اشاره به بررسی 
صورت گرفته در خصوص قیمت ســهام ۴00 شرکت 
بورسی و رشــد فروش و ســودآوری آن ها در سال ۹8 
گفت: طبق آمارها ۹8 درصد شرکت های بازار سرمایه 
به لحاظ تعدادی، دارای انحراف منفی بازده سهم از رشد 
فروش و سودآوری هستند و تنها ۲ درصد این شرکت ها 
توانستند رشد مســاوی و یا بهتر از بازده سهم را تجربه 
کنند. به عبارت دیگر قیمت ســهام این شــرکت ها در 
سال ۹8 رشد کرده اما در مقابل انتظار رشد سودآوری و 
فروش آن ها با این رشد قیمتی همخوانی ندارد و عملکرد 
شرکت ها نتوانسته آن را پوشــش دهد. به عنوان مثال 
درصورتی که شرکتی در سال ۹8 رشد قیمتی ۲0 برابری 
را تجربه کرده و قیمت آن امروز ۴0 برابر نســبت به کل 

فروش سالیانه آن باشــد این بدان معناست که اگر این 
شرکت در ۴0 سال آینده؛ رشــد فروشی نداشته باشد 
و با همین فروش ادامه دهد ۴0 ســال با حاشــیه سود 
۱00 درصد بفروشد، بازهم به قیمت ارزش امروزی خود 
نخواهد رسید.« به اعتقاد کارشناسان برای جلوگیری از 

تبعات آینده سرمایه گذاری در بورس، هدایت نقدینگی 
بر اســاس اصول بنیادی بازار از اهمیت بســیار زیادی 
برخوردار است و باید به سرمایه گذاران این نکته را گوشزد 
کرد که در تصمیم گیری های خود، اصول بنیادی و فاکتور 

عملکردی شرکت ها را مدنظر قرار دهند.

بورس وارد کانال 900 هزار واحدی شد

بورس  در یک  قدمی رکورد  تاریخی

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن بررسی تصمیم اخیر دولت 
 ETF مبنی بر واگذاری سهام برخی از شــرکت های دولتی به روش
تأکید کرده است که استفاده از این سازوکار، اگرچه مسئله کوتاه مدت 
دولت را به نحو ساده ای حل می کند، اما در آینده مسئله ای بزرگ برای 

کشور ایجاد خواهد کرد.
با توجه به مصوبه هیئت دولــت مبنی بر واگذاری ســهام برخی از 
شــرکت های دولتی به روش ETF، مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشی به نقد و بررسی این تصمیم دولت پرداخته است. پذیره نویسی 
صندوق های قابل معامله ETF متشکل از سهام دولت در ۹ بانک از ۱۴ 

اردیبهشت آغاز می شود.
 سوم اردیبهشت، حســن روحانی از تازه ترین تصمیم بورسی دولت، 
مربوط به واگذاری سهام شرکت های بیمه ای و بانکی در قالب صندوق 
»ETF«  خبر داد و اعالم کرد: مردم می توانند تا سقف ۲ میلیون تومان 

این سهام را خریداری کنند که از تخفیف هم برخوردار می شود.

روحانی در این نشســت خاطرنشــان کرد: امســال که سال جهش 
تولید نام گذاری شــده، یکی از راه ها فعالیــت صحیح بانک ها و یکی 
دیگر از راه های مهم، بازار سرمایه است. پس از اعالم این خبر از سوی 
رئیس جمهور، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با 
کارشناسان و فعاالن بازار سرمایه از عرضه اولین صندوق قابل معامله 
در بورس )ای تی اف( دولتی شامل سه بانک با ارزش ۱۶ هزار و 500 
میلیارد تومان در بورس خبر داد. پذیره نویسی صندوق های قابل معامله 

ETF در ۹ بانک از ۱۴ تا ۳۱ اردیبهشت آغاز می شود.
در همین راســتا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی 
این تصمیم دولت پرداخته است. بر اساس این گزارش، صندوق های 

سرمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF، یکی از انواع صندوق های 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه است که در آنها، دارایی هایی عموماً از 
جنس ســهام، ممزوج و به عنوان دارایی های صندوق در نظر گرفته 
می شود و در قبال آن واحدهای صندوق در بازار سرمایه مبادله خواهد 
شد. دولت قصد دارد باقی مانده ســهام خود و شرکت های دولتی در 
برخی شرکت های بورســی را در قالب ســه صندوق سرمایه گذاری 
»واسطه گری های مالی«، »خودروسازی و صنایع فلزی« و »صنایع 
پاالیش نفت و پتروشیمی« واگذار کند. به عنوان نمونه، اولین صندوق 
تحت عنوان »واسطه گری مالی یکم« شامل سهم دولت در سه بانک 
ملت، تجارت و صادرات و دو شرکت بیمه البرز و اتکایی امین است که 

مجموعاً ارزشی در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان دارد. گفتنی است، 
دولت برای واحدهای صندوق های اول و ســوم تخفیف ۲0 درصدی 
و برای واحدهای صندوق دوم تخفیــف ۲5 درصدی برای خریداران 
در نظر گرفته است. در ادامه، مشکالت استفاده از این سازوکار برای 
واگذاری تشریح خواهد شد. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس این 
نکته موردتوجه قرار گرفته است که مشخص نیست که آیا بانک مرکزی 
مجوزهای الزم را به این صندوق ها داده است و آیا اساساً بانک مرکزی 

اهلیت سهام داری به این شکل را تأیید می کند؟
همچنین تأکید شده اســت: »یکی از اولویت های مهم شبکه بانکی 
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران است. باید پرسید که آیا 
این سازوکار )با توجه به حجم باالی صندوق ها در این بانک ها( اختاللی 
در تصمیم گیری بانک برای افزایش سرمایه از این روش ایجاد نخواهد 
کرد؟ آیا اساســاً دورنمایی در خصوص خروج سهام این شرکت ها از 

صندوق ها وجود خواهد داشت؟«

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد

ETF ایجاد مشکالت در بلندمدت  با واگذاری سهام دولت به روش 
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غالمحســین شــافعی، رئیس اتاق ایران می گوید: 
محدودیت منابع مالی دولت ایجاب می کند در بحث 
حمایت و جبران خسارات وارده به بنگاه های اقتصادی 
ناشی از شیوع بیماری کرونا، مدیریتی هدفمند اتخاذ 

شود و اولویت بندی مؤثری انجام بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
بحران ناشی از شــیوع کرونا را آزمونی بزرگ برای 
جوامعی دانست که سالمت، زندگی اجتماعی و شرایط 
اقتصادی خود را در معرض تهدیــد دیدند و گفت: 
شرایط ایران در مواجهه با این بیماری همه گیر متفاوت 
بود، کشوری که پیش ازاین با تحریم ها دست به گریبان 
شده و به اســتناد آمارها، در ۹ ماهه سال ۹8، رشد 
اقتصادی منفی ۷.۶ درصدی و تورمی باال را تجربه 
می کرد، این بار خود را در مصاف با چالشی بزرگ تر 
دید. غالمحسین شافعی در هفتاد و چهارمین جلسه 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
خراسان رضوی، افزود: خوشــبختانه جامعه ایرانی 
به رغم مشکالت موجود، توانست با سربلندی از پیک 
این بحران عبور کند و در این باب باید، پیشرفت های 
علمی کشور و همبستگی عمیق مردمان این سرزمین 
را ارج بگذاریم. وجدان کاری، تعهد و ایثار آحاد جامعه 

برای کمک به عبور از این شرایط، ستودنی بود.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به دیدار اخیر 
جمعی از فعاالن اقتصادی با رئیس جمهور اشــاره و 
گفت: در این جلسه، تأکید رئیس دولت خطاب به وزیر 
اقتصاد، استفاده حداکثری از ظرفیت شورای گفت وگو 

برای ارتقای تعامالت با بخش خصوصی بود.
او متذکر شد: دولت در شــرایط فعلی با تنگناهای 
بسیاری دست به گریبان اســت. کاهش بهای نفت، 
کسری درآمدهای دولت، افت درآمدهای مالیاتی و... 
گواه مشکالت این بخش است. از سوی دیگر، بحران 
ناشی از شیوع کرونا نیز تا به امروز بنگاه های اقتصادی 
و واحدهای صنفی فراوانی را در اقصی نقاط کشــور 

متضرر نموده است. باید اذعان کنیم که منابع دولت 
در حمایت از این کسب وکارهای خسران دیده محدود 
است، پس آنچه در این راستا تخصیص پیدا می کند 
باید به درستی مدیریت و اولویت بندی شود تا اثرات آن 

را درترمیم اقتصاد کشور شاهد باشیم.
رئیس اتاق ایران توضیح داد: تمامی مؤلفه هایی که 
برای اولویت دهی به بخش هــای زیان دیده و درگیر 
بحران، با نظرخواهی از بخش خصوصی احصاء شده، 
در اختیار مراجع مرتبط قرار گرفته است و از استاندار 
خراسان رضوی نیز درخواست داریم تا در تخصیص و 
توزیع کمک ها در سطح استان، به این مؤلفه ها، توجه 

الزم را داشته باشد.

اماواگرهــای تســهیالت دهــی به 
کسب وکارهای خسارت دیده از کرونا

رئیس پارلمان بخش خصوصی با تأکید بر اینکه در 
شــرایط موجود باید برای توزیع عادالنه و مدیریت 
شــده منابع حمایتی، نگاهی جامع تر اتخاذ شــود، 
گفت: برای نمونه، در این ایام شماری از کسب وکارها 
به واسطه شیوع کرونا و نوع خدمات یا تولیدشان، رونق 
یافتند. قطعاً باید سازوکاری پیش بینی شود تا این 
موارد شناسایی شوند. توأمان شماری از بنگاه های 
اقتصادی، تا حتی پیش ازاین اتفاق نیز دچار بحران 
بودند و اخذ این کمک ها نیز به احیای آن ها کمکی 
نخواهد کرد. به موارد ذکر شده، بنگاه های اقتصادی 
وابسته به نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و... را نیز 
بیفزایید که منابع حمایتی خاص خــود را دارند. او 
ادامه داد: در سوی دیگر، بخش هایی نیز هستند که 
رونق آن ها به رشد اقتصاد منجر می شود، کشور را از 
واردات بی نیاز می سازد و صادرات را افزایش می دهد. 
احصاء این موارد می تواند بــه هدایت هرچه بهتر و 
مؤثرتر تسهیالت و حمایت ها و پرهیز از اتالف منابع 

منجر شود.

تورم تولید در فروردین امســال نزولی شــده و آن گونه که 
رئیس کل بانک مرکزی می گوید نسبت به اسفند ۹8 بالغ بر 
0.8 درصد کاهش یافته اســت. تداوم این روند می تواند به 
کاهش قیمت تمام شده تولید در مقایســه با ماه های قبل 
منجر شود و زمینه را برای بهبود وضعیت تولید فراهم آورد؛ 
البته منوط بــه اینکه تقاضای مؤثر در بازار تقویت شــود و 
تولیدکنندگان قادر باشند با افزایش تولید، هزینه سربار را 

کاهش دهند.
رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهارات خود از منفی 
شدن تورم ماهانه تولید در فروردین امسال خبر داده است؛ 
به عبارت دیگر، در فروردین امسال در مقایسه با اسفند سال 

گذشــته، مجموع هزینه های حوزه تولید برای ساخت یک 
کاالی یکسان 0.8 درصد کاهش داشته است.

 بنا به گفته همتی، شاخص بهای تولید در فروردین امسال با 
کاهش ۲.۴ درصدی مواجه بوده است.

بر اســاس آمارها، در فروردین امسال، تغییر شاخص بهای 
تولیدکننده )تورم نقطه به نقطه( نســبت به فروردین سال 
گذشته به ۲0.۹ درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در 
اســفندماه ۹8 حدود ۲.۹ واحد درصد کاهش داشته است. 
به عبارت دیگر، مجموع وضعیت تولید ازنظر افزایش هزینه ها 
نسبت به قبل مســاعدتر شده، هرچند شــرط اصلی برای 

اثرگذاری این مسئله، تداوم و پایداری آن است.

شافعی  رضوی تأکید کرد

مدیریت منابع دولت در جبران خسارت های کرونا

آمارها از افت شاخص بهای تولید در فروردین حکایت دارد

شیب معکوس در تورم تولید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۱۳ اردیبهشت ۹۹به ۶ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۹، به ۶ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶ میلیون و 

۲۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۷۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۰۳ دالر و هر 
گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۶۳۲ هزار و ۹۹۰ تومان است.

کارکنان بلندهمت شرکت فوالد سنگان با تولید ۳8۱ هزار و ۹۳ تن گندله در 
فروردین ماه و ارسال روزانۀ ۱۶ هزار و ۲00 تن از این محصول توسط ناوگان 

ریلی به دو رکورد بی نظیر دست یافتند.
مدیرعامل فوالد سنگان با اعالم این خبر گفت: کسب این افتخارات غرورآفرین 
در سال جهش تولید با توجه به برنامه ریزی مدون و عملیاتی کردن نقشه های 

استراتژیک تولید شرکت و با همت شبانه روزی تالشگران فوالد سنگان به ثبت 
رسید و برگ زرین دیگری را به کتاب افتخارات این شرکت افزود.

علی امرائی در همین خصوص اظهار داشت: تالشگران شرکت فوالد سنگان با 
سرلوحه قرار دادن منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تالش مضاعف و با هدف 
محقق کردن شعار جهش تولید، علیرغم دشواری های موجود در تأمین مواد 
اولیه، توانستند به باالترین رکوردهای تولید ماهانۀ گندله و حمل ریلی از ابتدای 
راه اندازی کارخانه تاکنون دســت یابند و گام موفق دیگری در تحقق اهداف 
بزرگ ترین فوالدساز خاورمیانه بردارند. وی با اشاره به اهمیت مزیت های حمل 
ریلی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های ریلی، ارتقای ایمنی جاده ها، کاهش 

قیمت تمامشدۀ محصول و فواید ارزشمند دیگری به همراه دارد.
مدیرعامل فوالد سنگان تأکید کرد: مســلما نقش راه بردی و بی بدیل فوالد 
سنگان در تأمین مواد اولیۀ خوراک کارخانجات فوالدی، موجب سرعت بخشی 
چرخۀ تولید در فوالد مبارکه و جهشــی عظیم در زنجیرۀ فوالد خواهد بود و 
این مهم ارمغان پیشرفت، تولید و اشــتغال مولد در کشور خواهد شد. امرائی 
در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از زحمات کارکنان این شرکت 
خاطرنشان کرد: این موفقیت که با همدلی تمامی ارکان شرکت صنایع معدنی 
فوالد ســنگان در فروردینماه به دست آمده مطمئنا ســرآغاز دستاوردهای 

ارزشمندتری در سال جهش تولید خواهد بود.

با شروع سال ۱۳۹۹ همگام با رشد شاخص کل بورس، 
سهام فوالد مبارکه نیز رشد چشــمگیری داشته و از 
ابتدای سال تاکنون )۱0 اردیبهشتماه( بازدهی 8۷.۳۴ 

درصدی برای سهامداران به ارمغان آورده است.
ســیدعلی پزشــک، مدیر امور عمومی، با تأیید این 
خبر گفت: رشد بازدهی سهام فوالد مبارکه در حالی 
است که شــاخص کل در این مدت رشد ۷۱ درصدی 
داشته اســت. با توجه به اقبال گستردۀ سهامداران به 
سرمایهگذاری در بورس در ســال جاری، تقاضا برای 
خرید سهام افزایش یافته و یکی از عوامل تأثیرگذار در 
افزایش سهام شرکتهای بورسی ازجمله سهام »فوالد« 
بوده است، بهطوریکه برای اولین بار، نماد فوالد در تاریخ 
دوم اردیبهشتماه برای کنفرانس اطالعرسانی، بهدلیل 
تغییرات قیمت بیش از 50 درصد طی ۱5 روز معامالتی 

متوقف گردید و شرکت پاسخ سؤاالت سهامداران را از 
طریق سامانه کدال منتشر کرد.

در همین خصوص مهدی توانگر ، رئیس امور سهام و 
مجامع نیز   با اشاره به اینکه  عملکرد خوب خطوط تولید 
فوالد مبارکه  یکی دیگر از دالیل اقبال سهامداران به 
سهام »فوالد« است گفت:   در فروردینماه سال جاری، 
شرکت با تالش همکاران عزیز موفق به تولید ۶۶۷ هزار 
تن محصول فوالدی و فروش ۴۳۷ هزار تن به مبلغ ۲5 

هزار و 8۲۶ میلیارد ریال شد.
وی  در توضیح افزایش سرمایۀ ۶0.۷۶ درصدی اخیر 
فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد:  این افزایش سرمایه 
در تاریخ 8 اردیبهشــتماه در ادارۀ ثبت شــرکتها و 
مؤسسات غیرتجاری ثبت گردید و پس از تأیید شرکت 
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه طی 

روزهای آتی، سهام جایزۀ فوالد قابل معامله خواهد شد. 
در این خصوص از طریق امور سهام و مجامع شرکت 

اطالعرسانی انجام خواهد شد.

ثبت باالترین رکوردهای تولید ماهانۀ گندله و حمل ریلی در فوالد سنگان

رشد 87 درصدی سهام »فوالد« در سال 1399
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چک تعهدات بلند مدت را شامل نشود
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

 با آغاز بحران کرونا کســب و کارها تعطیل شدند و طبیعی اســت که درماه پایانی ســال و زمان تسویه 
حساب ها وقتی درآمدی در کار نباشد بدهی های مشــاغل و صاحبان کسب و کارها پرداخت نمی شود و 
موجی از بدهکاری و چک های برگشتی دامان اقتصاد ایران را در برخواهد گرفت. درست مانند اتفاقی که 
با شیوع بحران کرونا از اوایل اســفندماه اقتصاد ایران را درگیر کرد. تمام کسب و کارها چشم امید به بازار 
فروش شب عید خود داشتند تا با جبران رکود یک ساله بتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند که این 
اتفاق نیفتاد. همچنین بسیاری از صاحبان کسب و کارها با خرید چکی قصد داشتند با به فروش رساندن 
کاالهای خریداری شده بدهی خرید کاال را که بابت آن چک کشــیده بودند پرداخت کنند که کرونا این 

اجازه به این افراد هم نداد.
البته  از محاسن چک ها می توان به کاهش مراجعه مردم به بانک ها برای جابه جایی پول نام برد که می تواند 
کمک حال رونق تولید و اشتغال شود به طوریکه به وسیله چک مدت دار فرد می تواند خرید انجام دهد و به 
همین ترتیب ابزار مناسبی برای جابه جایی پول به شمار رود که اتفاق پیش بینی نشده از اوایل اسفندماه 

این روند را دچار مشکالت بسیار زیادی کرد که تبعات آن را بر اقتصاد کشور مشاهده می کنیم. 
پیش بینی این است که با ادامه این بحران ممکن است این روند در سیســتم بانکی ادامه دار شود. رکود 
اقتصادی و رشد تورم در کشور هم باعث می شود که برخی از بخش های کشور نتواند به تعهدات خود پاسخ 
دهد که این امر باعث افزایش چک های برگشتی شده است. از طرفی دیگر سهولت در دریافت دسته چک هم 
باعث ایجاد مشکالتی شده است. همچنین چک و ابزار های مالی وظیفه دارند تعهدی که فرد در روز معینی 
قرار است ایفا کند را به عنوان سند به شخص مورد نظر ارائه دهد، اما اشتبا ها در کشور ما چک تعهدات بلند 
مدت را به عهده گرفته است. برخی افراد بدون هویت هم که در گذشته اقدام به دریافت چک کردند که این 

مشکل با ورود چک های صیادی از صدور چک برای این افراد جلوگیری شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دســتگاه های صوتی و 
تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران گفت: پیش 
بینی می شود قیمت تلفن همراه در هفته های آینده 
کاهش داشته باشد. ابراهیم درستی رئیس اتحادیه 
فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، گوشی 
همراه و لوازم جانبی و نماینده وزیر صمت در اصناف 
کشور با اشاره به افزایش قیمت موبایل در هفته های 
اخیر، گفت: به دلیل اینکه واردات موبایل بیش از دو ماه 
است روند کندی را پشت سر گذاشته است، این امر در 

افزایش قیمت موبایل موثر است.
وی با اشاره به دالیل افزایش قیمت موبایل، بیان کرد:  
عرضه و تقاضا در بازار باعث نوسانات قیمت موبایل می 
شود که اکنون تقاضا برای خرید موبایل زیاد است به 
همین دلیل قیمت تلفن همراه روند صعودی را دارد. 
رئیس اتحادیه فروشــندگان دســتگاه های صوتی، 

تصویری، گوشــی همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه 
فعالیت برخی از شرکت های واردکننده باعث افزایش 
قیمت موبایل می شــود، تشــریح کرد: مغازه داران 
 قیمت تلفن همراه را گران نمی کنند، چرا که اگر در 
قیمت ها مسئله ای هست، به شرکت های وارد کننده 
باز می گردد. درستی در خصوص کاهش قیمت تلفن 
همراه در هفته های آینده، تشریح کرد: پیش بینی می 
شود قیمت تلفن همراه در هفته های آینده کاهش 
داشته باشد چرا که روند فعالیت کسبه به حالت قبل 
باز می گردد و از این حالت التهابی خارج خواهد شد. 
رئیس اتحادیه فروشــندگان دســتگاه های صوتی، 
تصویری، گوشــی همراه و لوازم جانبی درباره ثبات 
قیمت تلفن همراه،  بیان کرد: در تالش هستیم که 
بتوانیم قیمت موبایل را به یک ثبات برسانیم که نیاز 

است التهابات کم شود.

عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران گفت: 
دولت این روزها از تزریق ارقامــی به واحدهای 
تولیدی برای تأمین نقدینگی صحبت می کند اما 
این ارقام نسبت به ضرر این صنعت بسیار کوچک 
اســت و باید برای گردش نقدینگی بازار فروش 
ایجاد شود. علی لشگری با اشاره به اینکه شیوع 
بیماری کرونا باعث شد تا بازار از اواسط اسفندماه 
سال گذشته تعطیل و بیشترین آسیب به خرده 
فروشی ها وارد شود، اظهار داشت: تولیدکنندگان 
و فروشندگان کفش امید بسیاری به بازار شب عید 
داشتند اما تعطیلی ها عاملی شد تا فروشها  متوقف 
و مشکالت زیادی برای فعاالن صنعت کفش به 

وجود آید.
وی با بیان اینکه امروز زنجیره صنعت کفش کشور 
با مشکالت بسیاری روبه روست و 30 درصد بازار 
خود را از دست داده است، افزود: امروز این صنعت 
 نیازمند تحریک تقاضا اســت چراکه حجم زیاد 
چک های برگشتی فعالیت را برای سایر زنجیره 
سخت کرده و باید برای رفع آن تحریک تقاضا در 

بازار به وجود آید.
این عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران 
تصریح کرد: دولت این روزها از تزریق ارقامی به 
 واحدهای تولیدی برای تأمین نقدینگی صحبت 
می کند اما باید گفت این ارقام نسبت به ضرر این 
صنعت بسیار کوچک اســت و باید برای گردش 
نقدینگی بازار فروش ایجاد شود. لشگری گفت: 
اگر خرده فروشــی ها رونق پیدا کنند چک های 
تولیدکننــدگان نقــد و گردش فعالیــت برای 

واحدهای مواد اولیه هم فراهم خواهد شد.

رئیس اتحادیه گلفروشان با اشاره به ضرر باالی گل 
فروشان به دلیل شــیوع کرونا، گفت: ماندگاری کم 
گل، وضعیت ما را با سایر مشاغل متفاوت می کند.
اکبر شاهرخی در خصوص وضعیت این صنف با توجه 
به شیوع کرونا اظهار داشت: صنف ما به نوعی در حال 
ورشکستگی است زیرا همه جشن ها، تاالرها و مراسم 
های ختم تعطیل شد و با توجه به این شرایط وضعیت 
خوبی نداریم. وی با بیان اینکه ماه رجب و شــعبان 
مهمترین و بهترین ماه برای صنف گل فروشان بود 
که به دلیل کرونا و قرنطینه تعطیل بودیم، گفت: بعد 
از یک هفته از بازگشایی نیز ماه مبارک رمضان شروع 
شد که همیشه در این ماه بازار دچار رکود می شود، 
بنابراین وضعیت خوبی نداریم. رئیس اتحادیه گل 
فروشان در خصوص وضعیت تولید گل نیز خاطر نشان 
کرد: تولید کنندگان نیز همانندمغازه داران متضرر 
شدند زیرا شغل گل فروشی برعکس سایر مشاغل 
به دلیل ماندگاری کم محصوالت عدم فروش برابر 
با ضرر کامل است. برخی از مشاغل در مدت قرنطینه 
اگر فروش نداشتند، بعد از بازگشایی حتی با قیمت 
بیشتر توانستند فروش را شروع کنند ولی گل فروشان 
وضعیتشان کامال متفاوت است زیرا کاالی آنها قابل 

نگهداری نبوده و عدم فروش برابر با ضرر است.
به گفته وی، بخش تولید نیز ضرر زیادی متحمل 
شده، زیرا در زمان قرنطینه گلخانه ها دست نخورده 
و حتی بــرای از بین بردن گلهای خــراب نیز باید 
بهکارگران پول بدهند. بنابراین با توجه به خسارت 
باالی تولیدکنندگان، قرار شد وزارت جهاد کشاورزی 
خسارت آنها را جبران کند. همچنین، تولیدکنندگان 

برای کشت مجدد دست نگه داشته اند.

با توجه به تاثیر بحران کرونا بر 
کسب و کارها، موعد چک های 
بســیاری از فعاالن اقتصادی 
در پایــان فروردین ماه بوده و 
بســیاری از آن ها برگشــت 
خورده است. این روند همچنان برای اردیبهشت و موعد 
چک های این ماه نیز ادامه خواهد داشت و از نظر حجم 
چک های برگشــتی در وضعیتی غیرقابل کنترل قرار 

خواهیم گرفت.
در همین رابطه علی سرزعیم، اقتصاددان و معاون سابق 
وزیر کار اظهار داشــت: افراد بســیار زیادی در مشاغل 
خدماتی حضور دارند، بطوریکه بیش از ۵0 درصد اشتغال 
کشور در بخش خدمات است. از سویی این بخش بیشترین 
ضرر را از بحران کرونا کرد، به خصوص اینکه در شب عید 
بسیاری از کسب و کار های خدماتی برای شب عید چک 
کشیده بودند، اما مردم برای شب عید خریدی نکردند. وی 
بیان کرد: حال با توجه به اینکه موعد برخی از چک ها آخر 
فروردین بوده، برخی از چک ها برگشت خورد و با سونامی 
چک های برگشتی در این زمینه روبرو شده ایم بنابراین 

الزم است در این راستا تدابیر الزم اندیشیده شود تا بروز 
موج دوم چک های برگشتی در روزهای پایانی اردیبهشت 

ماه جلوگیری کنیم. 
آمار اخیر بانک مرکزی حاکی از آن است که شیوع ویروس 
کرونا در کشور و اثرات اقتصادی آن بر کسب وکارها و افراد، 
موجب رشد تعداد چک های برگشتی در ماه پایانی سال 
۹۸ شده است. در شرایطی که رشد ماهانه ارزش چک های 
صادر شده نسبت به بهمن ماه سال ۹۸ معادل ۲۲.۶ درصد 
بوده، رشد ماهانه ارزش چک های برگشتی ۵۱.۹ درصد 
به ثبت رسیده است. در همین حال، نگاهی به آمار کل 
ماه های سال ۹۸ نیز بیانگر آن است آغاز شیوع ویروس 
کرونا در عملکرد افراد در صدور چــک اثر قابل توجهی 
داشته است. نسبت  تعداد چک های برگشتی به مبادله ای 
برای اسفندماه ۱0.۹ درصد بوده است و این در حالی است 
که این نسبت برای تمام ماه های دیگر سال گذشته کمتر 

از ۱0 درصد به ثبت رسیده است.
آمار تازه بانک مرکزی حاکی از آن اســت که بالغ بر یک 
میلیون و 3۶ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱٧٧ هـزار 
میلیارد ریال در اسفندماه ۱3۹۸ در کل کشور برگشت 
داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ 
به ترتیب ۴۴.۲ درصد و ۵۱.۹ درصد افزایش نشان می دهد. 
از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه مذکور به 

ترتیب ۱0.۹ درصد و ۱۱.۸ درصد برگشــت داده شده 
است. درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در 
بهمن ماه ۱3۹۸ به ترتیب معادل ۸.۴ درصد و ۹.۵ درصد 
و در اسفندماه سال ۱3۹٧ به ترتیب برابر ۸.۸ درصد و ۴.۹ 
درصد بوده اســت. در این میان، در اسفندماه پارسال در 
استان تهران حدود 33۱ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 
۸۵ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظـر تعداد 
۱0.۴ درصد و از نظر ارزش ۱0.۸ درصد از کل چک های 

مبادله ای برگشت داده شده است.
در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین 
نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای 
در استان به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد 
)۱٧.۶ درصد(، کردســتان )۱۶.۲ درصــد( و هرمزگان 
)۱۴.۶ درصد( اختصاص یافته اســت و استان های البرز 
و یزد )هر کدام ۹.۱ درصد(، خوزســتان )۹.۵ درصد( و 
گیالن )۹.۶ درصد( پایین ترین نسبت تعداد چک های 
برگشتی به کل تعداد چک های مبادله شده در استان را 
به خود اختصاص داده اند. در آخرین ماه سال ۹۸ در بین 
سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک های 
برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به 
ترتیب به استان های هرمزگان )۱۸.۵ درصد(، کردستان 
)۱٧.۱ درصد( و چهارمحال و بختیــاری )۱۶.۸ درصد( 

اختصاص یافته است و استان های البرز )۸.۸ درصــد(، 
خوزســتان و گیالن )هر کدام ۱۱.۲ درصد( و مازندران 
)۱۱.۴ درصد( کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی 
به کل ارزش چک های مبادله شــده در استان را به خود 

اختصاص داده اند.
همزمان با شیوع کرونا در کشور و تعطیلی و تعلیق فعالیت 
بسیاری از کسب وکارها، پیش بینی می شد که چک های 
برگشتی یکی از معضالت ایام شــیوع کرونا باشد، زیرا 
فروش واحدهای تولیدی و کسب وکارها کاهش یافته بود. 
کارشناسان، تحلیلگران و فعاالن اقتصادی نیز پیش از این 
بارها روی این موضوع تاکید داشتند و اعالم می کردند که 
سیل چک های برگشتی در راه است. یحیی آل اسحاق، 
رییس ســابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در 
تحلیلی درباره اثرات اقتصادی شــیوع کرونا در کشور، 
عنوان کرد: با توجه به شــیوع ویــروس کرونا، مجموعه 
شرایط نشان می دهد که در حوزه بازرگانی تالش هایی که 
در حوزه تجارت شده بود تا کاالها در یک ماه آخر سال به 
فروش رود، برهم خورد و امکان انجام تعهدات امکان پذیر 
نیست. به اعتقاد وی، این موضوع باعث می شود ما با سیل 
عظیم چک های برگشتی روبه رو شویم و همچنین سیل 
عظیم برگشــت کاالها از واحدهای توزیع کننده اتفاق 

بیفتد. دعاوی زیادی نیز در قوه قضاییه ایجاد خواهد شد.

ابعاد آسیب  اقتصادی كرونا با رشد 52 درصدی ارزش چک های برگشتی در اسفند ماه نمایان  شد

موج دوم چک های برگشتی 
افزایش 44 درصدی تعداد چک های برگشتی در كشور
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کارگــران بســیاری از 
 بحران کرونا آســیب های 
جبــران ناپذیری دیده اند 
که بر زندگی و معیشت آنها 
تاثیر بسیار بدی گذاشته 
است. امروز شــرایط برای کارگران بسیار زیادی 
سخت و طاقت فرســا شــده تا جاییکه این قشر 
آسیب دیده تنها چشــم انتظار واریز یارانه ماهانه 
خود برای گــذران زندگی هســتند. البته اغلب 
کارگران در ایران پیش از شــیوع کرونا هم روزگار 
پرمشقتی داشــتند که اکنون با رکود اقتصادی و 
تورم مشقت بارتر هم شده است. بحران اقتصادی که 
با شیوع کرونا عمیق تر شده فشار زیادی بر کارگران 
و خانواده آنها تحمیل کرده است. دستمزد عادالنه، 
امنیت شــغلی، محو قراردادهــا ی موقت و حق 
 تشکل   و تجمع از مطالبات اصلی جامعه کارگری 

در کشور است.
هادی محدود، عضو شــورای کارگــری کارخانه 
قند فسا می گوید بسیاری از کارگران از هفت ماه 
پیش حقوق خــود را دریافت نکرده انــد. او افزود 
مســئوالن کارخانه با فروش مقداری آهن آالت و 
میوه درختان پرتقال محوطــه این واحد تولیدی 

فقط توانســته اند حقوق آبان ماه برخی از شاغالن 
را پرداخت کننــد. این فعال کارگری با اشــاره به 
بیکاری و خانه نشینی اغلب کارگران کارخانه قند 
فسا گفت: »این افراد تنها با پول یارانه امور خود و 
خانواده را می گذرانند، این در حالی ست که بعضی 
از کارگران هم برای کسب درآمد به کارهایی مانند 
 خرید و فروش پالســتیک کهنه و مواد ضایعاتی 

روی آورده اند.«
مالک اصلی کارخانه قند فســا وزارت دفاع است و 
این واحد تولیدی در جریان آنچه خصوصی سازی 
عنوان می شــود به طور مشــروط واگذار شــده 

است. حســن آرگیو، فرماندار فسا می گوید مالک 
جدید از حوزه ای دیگر و از ساختمان ســازی وارد 
کار تولید قند و شــکر شــده "که همین نداشتن 
تخصص مشــکالتی برای این مجموعه و کارگران 
ایجــاد کرد".یــک یــک کارشــناس اقتصادی 
با بیان اینکــه اقتصاد دســتوری در بهبود قدرت 
خرید کارگــران تاثیــری ندارد،گفت:دولت باید 
تورم وهزینــه های غیرضــرور خــود را در ابتدا 
 کنترل کنــد تا راه بــرای افزایش قــدرت خرید 

فراهم شود.
مرتضی کاظمی با بیان اینکه افزایش قدرت خرید 

کارگران اولویت همه اســت، اظهار داشــت: یکی 
از روش هــای افزایش قدرت خرید »دســتوری« 
است یعنی اینکه بگوییم فالن مبلغ برای حداقل 
دستمزد اجباری است. یک روش دیگر »سپردن 
به مکانیزم های طبیعی یا عرضه و تقاضا« اســت 
به ایــن معنا که اگــر در یک جامعه ای کســب و 
کارها توسعه یابد طبیعی اســت که درخواست و 
تقاضای کســب و کارها برای نیروی کار افزایش 
می یابــد و با ایــن فرض کــه تعداد نیــروی کار 
محدود اســت چون تقاضا زیاد می شــود خود به 
خود دستمزدها رشد می کند و سهم کارگران در 
 کسب و کارها پررنگ تر می شــود و قدرت خرید 

افزایش می یابد.
این کارشــناس اقتصادی افــزود: تاکنون اقتصاد 
دســتوری در بهبود قدرت خرید کارگران تأثیری 
نداشته است. ما یک معضلی به نام تورم در کشور 
داریم؛ در حال حاضر تعداد کشورهایی که بیش از 
۵ درصد تورم دارند کمتر از ۲0 کشور هستند. این 
موضوع نشــان می دهد که دنیا متوجه شده برای 
کنترل تــورم باید چه کار انجام دهــد اما ما هنوز 
به این موضوع رســیدگی نکرده ایــم. باید بدانیم 
که ریشه اصلی تورم در کشــور ما کسری بودجه 
دولت و اســتقراض دولت از بانک مرکزی است و 
اگر دولت کسری بودجه خود را کنترل کند، تورم 

مهار خواهد شد.

شکنندگی اقتصاد با تشدید تحریم ها و بحران كرونا به شدت افزایش یافته است

چشم کارگران به واریز یارانه ماهانه

افزایش هزینه ها و حمایت از اقشار آسیب دیده 
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان

متاسفانه، شرایط کشور به گونه ای است که مشکالت متعدد با یکدیگر ادغام شده و این مسئله به این معناست که برخی از مشکالت از گذشته وجود داشته و شیوع کروناویروس هم برای دامن زدن به آن، مزید بر 
علت شده است.

ما، تحریم ها را از گذشته داشتیم و به تبع آن، سرمایه گذاری نیز در کشور صورت نگرفته بود. در عین حال، روند سرمایه گذاری در داخل نیز به این گونه بوده که افراد بیشتر به سرمایه گذاری های کوتاه مدت تمایل 
داشتند و همین مسئله سبب شده که در این شرایط سخت، پشتوانه ای به نام سرمایه گذاری های بلندمت برای اقتصاد کشور نداشته باشیم. بر همین اساس، شکنندگی اقتصاد ما از گذشته باال بوده و اکنون هم که با 
تشدید تحریم ها از یک سو و بحران کرونا از سوی دیگر مواجه شده ایم، این مسئله اسباب فشار بر اقشار ضعیف جامعه با مشاغل خرد به مانند، دستفروشان، صاحبان مشاغل خدماتی در رستوران ها و مراکز کوچک 

گردشگری، فعاالن کارگری در ساخت و سازها را فراهم کرده است.
در این شرایط اقتصادی، همه آسیب می بینند و این آسیب و فشار بالطبع بر اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه بیش از پیش وارد شده است. البته، دولت هم در این بین با مشکل مواجه شده است. این نهاد از یک طرف 
با عدم تحقق درآمدهای مالیاتی به دلیل رکود کنونی اقتصادی و کاهش درآمدها به دلیل تحریم ها و عدم امکان صادرات روبرو بوده و از طرف دیگر نیز با افزایش هزینه ها به سبب لزوم حمایت از اقشار آسیب دیده 

در این بحران دست به گریبان خواهد بود.
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اگرچه رئیس جمهور در جلسه یکشنبه ۲۴ فروردین 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، وزارت راه را مکلف به انتقال 
اتوبوس های بین شهری به داخل شهرها کرد، اما تا کنون 
حتی یک اتوبوس هم به داخل شهرها نیامده است.در 
حالی که رئیس جمهور در جلسه یکشنبه ۲۴ فروردین 
ماه امسال ستاد ملی مبارزه با کرونا بر لزوم همکاری 
وزارت راه و شهرسازی در انتقال اتوبوس های بین شهری 
برای جابجایی مسافران درون شهری با هدف رعایت 
بهتر پروتکل های بهداشــتی در حمل و نقل عمومی 
کالنشــهرها خصوصاً تهران و اجــرای فاصله گذاری 
اجتماعی در سفرهای درون شهری تأکید کرده بود، اما 
تا کنون این دستور اجرا نشده و هیچ اتوبوسی به کمک 
حمل و نقل عمومی درون شهری یا حومه ای با تهران 
نیامده است.این دستور رئیس جمهور، به پیشنهاد یکی 
از مقامات ارشد وزارت کشور به ستاد ملی کرونا مطرح 
شد. اجرای آن نیز در وزارت راه و شهرسازی به سازمان 
راهداری و حمل و نقل جــاده ای و همچنین معاونت 

حمل و نقل وزارت راه محول شد.
شــهرام آدم نژاد معــاون حمــل و نقل وزیــر راه و 
شهرسازی نیز بر انجام رایزنی ها میان سازمان همیاری 
شهرداری های وزارت کشــور با معاونت حمل و نقل 
وزارت راه و سازمان راهداری برای اجرای این دستور 
رئیس جمهور خبر داده بود؛ اما تا کنون این طرح اجرایی 
نشده است.حتی به گفته آدم نژاد، قرار بود اتوبوس های 
بین شهری به دلیل نوع ساختار آنها که از اتوبوس های 
درون شهری بسیار بزرگ تر هستند، برای حمل و نقل 
حومه ای از شــهرهای نزدیک تهران به پایتخت مورد 
اســتفاده قرار گیرند و در مقابل، اتوبوس های بخش 

حومه ای به داخل تهران منتقل شوند.
با این حال هنوز هیچکدام از این برنامه ریزی ها اجرایی 
نشده است. به خصوص که شورای عالی ترافیک اصرار 
دارد اجرای طــرح ترافیک در پایتخــت را به زودی 
اجرا کند که در این صورت، میزان اســتفاده از حمل 
و نقل عمومــی افزایش چشــمگیری خواهد یافت و 
احتماالً شاهد عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در 
اتوبوس های درون شهری پایتخت خواهیم بود؛ ضمن 
اینکه وزارت کشور که قرار بود ۵00 دستگاه اتوبوس 
برای حمل و نقل درون شــهری تهران آماده ســازی 
کند، هنوز نتوانسته به این مهم دست یابد و درنتیجه 
در صورت آغاز اجرای طرح ترافیک، با کمبود وسایل 

نقلیه عمومی در پایتخت مواجه خواهیم بود. سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز به عنوان متولی اصلی 
حمل و نقل عمومی بین شهری، تا به حال واکنشی به 
این دستور رئیس جمهور نداشته است.این در حالی 
است که از اول اردیبهشت و درست دو روز پس از صدور 
این دســتور رئیس جمهور، ممنوعیت ترددهای بین 
استانی برداشته شد و تعداد محدودی از ناوگان حمل 
و نقل عمومی جاده ای با اجرای پروتکل های بهداشتی، 
وارد فعالیت حمل مسافر شدند؛ اما با گذشت دو هفته 
از لغو این ممنوعیت، همچنان بسیاری از مردم ترجیح 
می دهند که یا به سفر نروند یا با ناوگان عمومی مسافرت 
نکنند که درنتیجه تغییر چندانی در بهبود معیشت 

رانندگان اتوبوس اتفاق نیفتاده است.
تعدادی از رانندگان اتوبوس های بین شــهری درباره 
آوردن ناوگان بین شــهری به درون کالنشــهرها به 
خصوص تهران، مواضع موافق یا مخالفی داشتند.برخی 
مالکان اتوبوس با بیان اینکه مشکالت معیشتی سبب 
شده تا نتوانند اقساط اتوبوس ها را بپردازند، به خبرنگار 
مهر گفتند: بر اساس مصوبه شــورای پول و اعتبار و 
همچنین ستاد ملی کرونا، اقساط تسهیالت بانکی خرید 
اتوبوس مشمول امهال سه ماهه شده است؛ اما مشخص 
نیست در ماه های آینده این مصوبه تمدید شود یا خیر؟ 

در حالی که اقساط این تسهیالت بسیار سنگین است.
این دسته از رانندگان با بیان اینکه علی رغم استهالک 
باالی اتوبوس های بین شــهری در صورت اســتفاده 
در مســیرهای کوتاه، اما برای آنکه بتوانیم بخشی از 
مشکالت معیشــتی خود را حل کنیم، در مسیرهای 
حومه ای به سمت پایانه های مسافری تهران و بالعکس 
برای جابجایی مســافران اقدام کنیم؛ به خصوص که 
به رانندگان اتوبوس بیمه بیکاری تعلق نگرفت و تنها 
تسهیالت ۱ و ۲ میلیون تومانی به ما تعلق گرفت که 
آن نیز به بسیاری از خانوارها داده شد و امتیاز خاصی 
برای فعاالن حمل و نقل جاده ای نبود.با این حال برخی 
رانندگان هم بودند که با این طرح مخالفت کرده و حاضر 
نیستند اتوبوس های چند میلیارد تومانی خود را برای 
مسیرهای درون شهری یا حتی حومه ای به راه بیندازند.
این رانندگان می گویند: به دلیل آنکه اتوبوس های غول 
پیکر بین شهری برای مسیرهای کوتاه و درون شهری 
طراحی نشــده اند، در صورت استفاده از آنها در داخل 
شهرها، خسارات بزرگی به مالکان اتوبوس زده می شود.

۳۰ درصد بازار کفش 
از بین رفت

ضرر باالی گلفروشان 
در شرایط کرونا

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه:

تلفن همراه ارزان می شود

استفاده از اتوبوس های بین شهری داخل شهرها بی نتیجه ماند

رانندگان همچنان بیکارند
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نوبت دوم
)آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای(

 
شهرداری چالوس در نظر دارد، اجرای پروژه عمرانی شرح ذیل را، جهت اجراء در سطح شهر چالوس، از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران و شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان و عالقمندان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید، 

جهت دریافت اسناد مناقصه، طبق زمان بندی ذیل، به امور قراردادهای شهرداری، واقع در خیابان 17 شهریور مراجعه نمایند.
 تذکرات:

1- شهرداری چالوس در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

3-  سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و انعقاد قرارداد با نفر اول، مسترد نخواهد شد.

رشته مجاز  
به شرکت در 

مناقصه

حداقل 
رتبه 
مجاز

میزان مبلغ سپرده یا 
ضمانت نامه شرکت در 

مناقصه )به ریال(

مدت 
پیمان

محل تامین 
اعتبار

نوع 
فهرست 

بهاء

مبلغ برآورد )به ریال( عنوان 
پروژه

ردیف

راه، باند و 
فرودگاه

5 1/000/300/000 چهار ماه منابع داخلی 
شهرداری

راه، باند و 
فرودگاه 
سال 99

20/004/025/891 روکش 
آسفالت 

سطح شهر 
چالوس

1

تاریخ چاپ نوبت اول آگهی مناقصه:  روز دوشنبه مورخ 1399/2/8 
تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی مناقصه: روز یکشنبه مورخ 1399/2/14

مهلت دریافت اسناد: ساعت های اداری از ساعت 7:30 الی 14 از تاریخ 1399/2/14 الی 1399/2/30 
آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری: ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1399/2/30

محل دریافت اسناد و تحویل اسناد: چالوس- خیابان 17 شهریور- ساختمان مرکزی شهرداری- امور قراردادها و دبیرخانه شهرداری
 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1399/2/31

تلفن تماس: 52223044-011- داخلی 229 واحد امور قراردادها - داخلی 220 واحد عمران

جعفر ردایی، شهردار چالوس

نوبت اول 
آگهی تجدید مزایده عمومی 99/8-01

مزایده گزار: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
موضوع مزایده : فروش انواع تیر بتونی به تعداد 1116 اصله و تیر چوبی به تعداد 141 اصله:

 
مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مزایده:

داوطلبان می توانند از روز یکشنبه مورخ 99/02/14 لغایت روز پنج شنبه 99/02/18 به منظور دریافت اسناد مزایده به آدرس های 
ذیل مراجعه نمایند.

الف( وب سایت  www.bargh-gmaz.ir  )شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران(
www.tavanir.org.ir ب( سایت معامالت شرکت توانیر

    http://iets.mporg.ir ج( پایگاه ملی مناقصات
مبلغ خرید اسناد مزایده: مبلغ 545/000ریال بابت خرید اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب سپهر ) شماره 

0101853765005( بانک صادرات ) کد2008(
نوع تضمین در مزایده ) فرآیند ارجاع کار( به مبلغ 289.110.000 ریال شرح زیر می باشد:

-ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر
- اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره 16720405/50 بانک ملت شعبه مرکزی چالوس

- گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده به صورت سند حسابداری کسر از محل مطالبات
- چک تضمین شده بانکی ) چک شخصی مورد قبول نمی باشد(

مهلت بازدید از انبارها: در ساعات اداری روز شنبه مورخ 99/02/20 لغایت ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 99/02/30 از انبار 
امورهای هشتگانه 

تارخ تحویل پاکات مزایده : ساعت  13 عصر روز سه شنبه مورخ 99/02/30
محل تحویل پاکات مزایده:  دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت واقع در نوشهر- بلوار شهید خیریان – میدان ولیعصر – نبش 

کوچه نیرو – طبقه چهارم
تاریخ گشایش پاکات مزایده: زمان بازگشایی ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 99/02/31 در محل ستاد شرکت دفتر معاون 

مالی و پشتیبانی 
))سایر شرایط((

-به پیشنهاهای فاقد امضا مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

- پرداخت هزینه چاپ آگهی روزنامه ) هر دو نوبت( به عهده دستگاه مزایده می باشد
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان به نمایندگی از شرکت مترو منطقه اصفهان قصد دارد تا نسبت به شناسایی و انتخاب شرکت های واجد شرایط جهت سرمایه گذاری و مشارکت در واگذاری و بهره برداری از فضاهای 
تبلیغاتی خط یک مترو شهر اصفهان اقدام نماید. لذا بدینوسیله از تمام شرکتها، موسسات و کانون های دارای مجوز و عالقمند به همکاری در موضوع فوق دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی لغایت 99/02/25 با مراجعه به سازمان 

سرمایه گذاری به آدرس: اصفهان -بوستان سعدی – روبروی صداوسیما-طبقه فوقانی بانک ملت و یا با ارسال کتبی اطالعات شرکت مربوطه، سوابق قبلی و مجوزهای الزم، آمادگی خود را اعالم نمایند.

توجه: 
متقاضیانی در بخش ارزیابی اولیه مورد تائید قرار خواهند گرفت که عالوه بر سابقه کاری مرتبط، قادر به ارائه مدارک معتبر مبنی بر صالحیت فنی، مالی و  مدیریتی باشند.

به درخواست هایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد ننموده و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان در رد یا انتخاب کلیه متقاضیان جهت ادامه فرایند فراخوان و انتخاب سرمایه گذار مختار است.

                                                                                                           
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان

فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار در پروژه های شهرداری اصفهان
)شماره فراخوان 99201(

تسهیل جذب سرمایه در شرکت های نوپا
شبکه کارگزاران تبادل فناوری رویدادهای فناورانه با عنوان استارتاپ دمو  به منظور معرفی ایده ها و محصوالت استارتاپ ها و شرکت های نوپا به سرمایه گذاران را 

برگزار می کند. این رویداد فرصتی را برای کار آفرینان، صاحبان ایده و ابتکارات و محصوالت فناورانه ایجاد می کند تا با سرمایه گذاران احتمالی مالقات کنند، نقطه 
نظرات خود را به آنها ارائه دهند و به سواالت آنها پاسخ دهند. 

با شــیوع کرونا خواه، ناخــواه مردم مجبور شــدند در 
 خانه بمانند و این شــد که کار و کاســبی یک سری از 
فروشــگاه های اینترنتی فروش کاالهای مصرفی سکه 

شــد؛ اما این آغاز ماجرا بود؛ چراکه هنــوز چند روزی 
نگذشــته بود که همین فروشــگاه های ریز و درشــت 
اینترنتی نیز در تامین اقالم خود به بن بســت خوردند 
و کار به جایی رســید کــه عبارت »موجود نیســت« 
جلوی خیلی از محصوالت به نمایــش درامد. این فقط 

یکی از ده ها مشــکلی اســت که با افزایش خریدهای 
اینترنتی ظهور کرد. مشکل در تامین کاالها، لجستیک 
و حمل و نقل، ارســال در زمان مقرر، نبود پشــتیبانی 
 مناســب در خیلی از فروشــگاه هــای اینترنتــی و... 
مشــکالت دیگیری اســت که در میانــه راه قرنطینه 

ظاهر شــد. این بود که تازه بــه این نتیجه رســیدیم 
که نه تنهــا پلتفرم هــای فعلی اینترنتی پاســخگوی 
تمــام مــردم نخواهــد بــود، بلکه نیــاز بــه ظهور 
 بســترهای جدیــد بــرای پاســخگویی بــه نیازهای 

جدید است. 

»کســب و کار« در گفتگــو بــا دو کارشــناس، موانع 
موجــود بــر ســر راه دیجیتالــی شــدن کســب و 
کارهای ســنتی در شــرایطی کــه مردم بــرای حفظ 
 ســالمتی شــان مــی بایســت در خانــه بماننــد را

 بررسی می کند. 

عملکرد ضد و نقيض پلتفرم های آنالین با شيوع كرونا

موانع  دیجیتالی شدن  کسب و کارهای  سنتی
برای اینترنتی شدن كسب و كارهای سنتی باید در كل فرایند، الگوی كار و روال ها بازنگری شود                                                                                       ذهنيت ناقص كسب و كارهای سنتی از تحول دیجيتال

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

»کسبینو« درگاهی برای ورود به فضای دیجیتال 
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

حضور در فضای دیجیتال برای سال ها از سوی کسب و کارها مورد غفلت واقع شد. کسب و کارهای آفالین 
با تعلل بسیار زیادی به سمت فضای دیجیتال حرکت کردند. با آمدن فضای دیجیتال و ایفای نقش در فضای 
کسب و کار، عده ای از کسب و کارها این پتانسیل ها را شناسایی کردند و خیلی زودتر از بقیه وارد شدند؛ اما 
بخش عمده و مهمی از کسب و کارها پتانسیل های این فضا را به درستی و به شکل مناسب و در زمان مناسب 
کشف نکردند و در آن حاضر نشدند. اتفاقی که ما االن می بینیم این است که با توجه به وقوع کرونا، تعداد 
زیادی از کسب و کارها مایل هستند که وارد فضای دیجیتال شوند. اما از بعد استراتژیک، یک نکته بسیار مهم 
وجود دارد؛ اینکه آیا الزاما هر کسب و کاری باید فروشگاه یا سایت خودش را داشته باشد. از نظر منطقی بله، هر 
کسی باید یک وب سایت برای معرفی خودش داشته باشد. داشتن یک ایمیل info@xyz.com  قطعا از 
نظر برندینگ و پرستیژ کاری بسیار اهمیت دارد؛ اما اینکه آیا همه ما باید محصول یا خدمت مان را فقط روی 
سایت خودمان به صورت انحصاری ارائه کنیم، محل تردید است. تجربه نشان می دهد به خصوص کسب و 
کارها الاقل در ابتدای ورودشان به فضای دیجیتال شاید بهتر باشد به جای اینکه به دنبال پلتفرم ها یا بسترهای 
انحصاری و اختصاصی خودشان باشند، بروند و از بسترها، بازارگاه ها، پلتفرم ها و مارکت پلیس های موجود 
استفاده کنند. در خارج از ایران نیز به همین ترتیب است. ما آمازون و فلیپ کارت و سرویس های شاپی فای 
)shopify( و فروشگاه سازها را می بینیم. اگر بخواهید اختصاصی کار کنید، امکاناتی مثل فروشگاه سازها 
هستند و اگر بخواهید از مارکت پلیس ها استفاده کنید مارکت پلیس های بسیار متفاوت جهانی و منطقه ای 
مثل آمازون و فلیپ کارت را داریم. در ایران تا 2- 3 سال پیش ما یک مارکت پلیس داشتیم؛ اما در 2-3 سال 
اخیر شاهد هستیم که مارکت پلیس های بسیار خوبی در فضای کسب و کار ایران راه اندازی شدند. نمونه 
های مختلفی مانند »کسبینو« هستند که کسانی که می خواهند از فضای آفالین وارد فضای آنالین شوند 
شاید بهتر باشد الاقل برای مدتی که فهم درستی از فضای دیجیتال پیدا کنند از این مارکت پلیس ها استفاده 
کنند. مزیت مارکت پلیس ها نسبت به فروشگاه و سایتی که خودتان می زنید این است که شما می توانید از 
مشتریان موجود این مارکت پلیس ها هم برخوردار شوید یا از آن برای رونق کسب و کار خود استفاده کنید. 
دوم اینکه از همان روز اول که وارد این پلتفرم ها می شوید، می توانید ارتباط مستقیمی با مخاطب و فهم 
مناسبی از تعامالت کسب و کار در فضای دیجیتال پیدا کنید. همچنین بعد از مدتی بتوانید برنامه ریزی های 
دیگری برای خودتان داشته باشید؛ اما در شروع کار استفاده از مارکت پلیس ها و پلتفرم ها به شما کمک می 
کند که ورود شما به فضای دیجیتال و بهره مند شدن از پتانسیل های موجود در فضای دیجیتال یک مقدار 

سرعت داده شود و اثربخش تر باشد و اثرات آن ملموس و مشهود باشد.

بازنگری در فرایند  دیجیتالی  شدن
فرزین فردیس، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران

فضای کسب و کارهای اینترنتی محسنات و مزایای خاص خودش را دارد. این بسترها امکان این را فراهم می کند که 24 ساعته و 7 روز هفته کسب و کارها بتوانند کسب درآمد کنند. همچنین امکان این 
را می دهد که مشتریان نسبت به انواع محصوالت و تنوع باالیی که دارند، آگاه تر شوند. به خیلی از کارها سرعت عمل می بخشد و محدودیت های فیزیکی و رفت و آمد و خیلی از محدودیت ها را ندارد؛ 
ولی مثل هر کسب و کار دیگری، این نوع کسب و کار هم دارای یک سری از محدودیت هاست. یعنی این گونه نیست که صرف اینکه یک کاری را در دنیای کسب و کار مجازی ببریم، بگوییم که از همه 
قید و بندها و محدودیت ها رهاست. مثال خیلی از فرایندها وقتی اینترنتی می شود درست است که مشتری می تواند راحت تر سفارش بدهد، راحت تر انتخاب کند و پرداخت را به صورت الکترونیکی 
انجام بدهد؛ ولی هنوز یک بخشی از زنجیره فعالیت که آن دسته بندی، حمل، توزیع و لجستیک قضیه است هنوز در فضای واقعی و فیزیکی باید صورت بگیرد و معموال کسب و کارهای اینترنتی در این 
زمینه دچار مشکل هستند. جدی ترین محدودیت پیش روی این کسب و کارها این است که نمی توانند یک دفعه چندین برابر توسعه بدهند و امکانات لجستیکی و توزیعی خودشان را افزایش بدهند. 
به همین دلیل محدودیت انبار و پیک یا خدمات ارسال دارند. همچنین در زمان ارسال، پختگی هنوز هم در سمت مصرف کننده و هم سمت عرضه کننده به اندازه کافی وجود ندارد و کسب و کارها با 
یک سری از روال ها و مسائل آشنا نیستند چون پیش از این، آن را تجربه نکرده اند. بسیاری از کسب و کارهای سنتی ما که یک وجه اینترنتی نیز برای خود ایجاد کرده اند متاسفانه در این وجه روی بحث 
خدمات پس از فروش یا بحث تحویل و توزیع خیلی کار نکردند و این باعث می شود نارضایتی هایی برای مشتری به وجود بیاید و ضربه هایی به آن کسب و کار و مدل آن وارد شود. یک مساله مهم دیگر 
هم زیرساخت های مورد نیاز از نظر فضای کار اینترنتی است. ممکن است سایتی با ترافیک کم فعالیت کند و خیلی هم موفق باشد و به ظاهر همه چیز خوب پیش می رود؛ اما همین که ترافیک آن شروع 
به افزایش می کند یعنی تعداد مراجعه به آن افزایش می یابد، همه مسائل در آن سایت عوض می شود. برخی از کسب و کارهای سنتی که فقط رویه کسب و کار اینترنتی؛ یعنی فقط ظاهر سایت را می 
بینند و فکر می کنند صرف داشتن صفحه ای در اینستاگرام یا یک وب سایت یعنی فروش اینترنتی، بعدا که با ترافیک باال مواجه می شوند و اقبال مشتریان به سمت آنها می رود سیستم آنها جوابگو 
نیست چون از قبل برای آن فکر و برنامه ریزی نکردند و زیرساخت الزم را فراهم نکردند و نتیجه این می شود که هم یک هزینه فرصت از دست رفته می شود و هم اینکه مشتریان خود را ناراضی می کنند. 
کسب و کارهای اینترنتی هم مثل هر حوزه دیگری باید افرادی که به سراغ آنها می روند یا کسانی که روی آن کار می کنند به آن زمینه سازی و زیرساخت سازی های الزم فکر و امکانات را بتوانند به 
درستی پیش بینی کنند. در همین مدت شیوع کرونا مراجعه به برخی از کسب و کارهای اینترنتی 2 تا 3 برابر افزایش پیدا کرد. آن کسب و کارهایی که سیستم پایدارتر )Stable( داشتند طبیعتا بهتر 
توانستند جواب بدهند ولی شرکت ها و مجموعه هایی که خیلی در این زمینه کار نکرده بودند تعداد زیادی نارضایتی یا کامنت هایی نشان از نارضایتی در شبکه های مجازی از آنها منتشر شد که نشان 
می داد اینها نتوانستند از پس انتظار مشتریانشان به درستی بربیایند.  مهم ترین مانعی که در این حوزه با آن مواجهیم، مانع های ذهنی آدم هاست یعنی آدم ها عادت کردند به اینکه یک کاری را به یک 
شکل انجام بدهند. زمانی که صحبت از دیجیتالی شدن می کنیم معنی آن، این نیست که همان کار و فرایند قبلی را صرفا در بستر فضای مجازی و اینترنت ببریم و آن را انجام بدهیم. برخی مواقع الزم 
است که در کل فرایند بازنگری و یک بخش هایی از آن فرایند را حذف یا حتی بخش های جدیدی را تعریف کنیم؛ چراکه در دنیای کسب و کار سنتی نیاز به آن فرایند نبوده ولی در حال حاضر الزم است 
که این اتفاق بیفتد و نیاز است که به یک شکلی این فرایند جدید به فرایندهای قبلی اضافه شود. معموال عادت ها و مانع های ذهنی باعث می شود که ما خیلی به این فرایندها و ساختارهای جدید فکر 
نکنیم و نپردازیم و از همین جاها هم ضربه می خوریم. مثال در فرایند دولت الکترونیک نمونه آن را می بینیم. خیلی از جاها جمع آوری اطالعات به صورت مجازی شده ولی بعد که می خواهیم پیگیری 
کنیم عمال نمی توانیم پیگیری درستی داشته باشیم چون فرایندهای پیگیری درست تعریف نشده یا بعدا به آن سازمان مراجعه می کنیم، می بینیم همه آن چیزهایی که به صورت الکترونیکی روی 
وب سایت ها و شبکه ها بارگزاری کردیم در آنجا دوباره پرینت می گیرند و بعد آنجا دوباره همه چیز با کاغذ و روال سنتی انجام می شود چون بخشی از روال ها به صورت الکترونیکی شده ولی عمال کل 
فرایند را در آن در نظر نگرفته اند و باز با همان کندی و مشکالت سیستم های سنتی اتفاق می افتد. این ها مانع های ذهنی هستند که وقتی یک کاری را می خواهیم به صورت دیجیتالی پیش ببریم 
باید حواسمان باشد که دیجیتالی انجام دادن یک کار صرفا اینترنتی کردن آن نیست بلکه نیاز به این دارد که در کل فرایند، الگوی کار و کل روال ها بازنگری و همه چیز متناسب با این شرایط جدید 

بازتعریف شود. بزرگ ترین مشکل ما در ذهنیت ها و محدودیت هایی است که خودمان برای این نوع کار کردن ایجاد می کنیم. 
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