
در بحبوحه بحران کرونا و تالش دولت ها و بانک های مرکزی در سراسر جهان برای مهار 
اثرات اقتصادی این بحران از طریق سیاست های انبساطی تهاجمی، برخی اقتصاددانان 

و فعاالن اقتصادی نگرانند که مبادا این سیاست ها غول تورم را از خواب بیدار کند.
بحران کرونا تاکنون جان هزاران نفر را گرفته، میلیون ها نفر را بیکار کرده و معیشت 
میلیاردها نفر را تحت تأثیر قرار داده است، به طوری که ترس از احتمال تکرار چرخه 
ســقوط قیمت ها –مانند آنچه در جریان رکود بزرگ دهــه 1930 اتفاق افتاد- بر 

سیاست گذاران سایه افکنده است.
اما برخی اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی اکنون این سؤال را مطرح می کنند که آیا امکان 
وقوع پدیده ای متفاوت از آنچه سیاست گذاران فکر می کنند، بر روی ویرانه های اقتصاد 
جهانی وجود ندارد؟ آنها نگرانند که مبادا اتخاذ سیاســت های پولی و مالی به شدت 
انبساطی از سوی بانک های مرکزی و دولت ها در سراسر جهان و نیز با در نظر گرفتن 
کاهش شدید تولید کاالهای خام، از بین رفتن انسجام در زنجیره های تأمین جهانی و 

توقف فرآیند جهانی شدن، راه را برای جهش تورم مصرف کننده فراهم کند.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آن گاه نهادهای پولی با فشار مضاعفی مواجه خواهند شد 
زیرا از یک سو باید نرخ بهره را پایین نگاه دارند تا هزینه مالی دولت ها –که بدهی هایشان 
اکنون سر به آسمان می ساید- بیش از حد افزایش نیابد و از سوی دیگر باید برای مهار 

تورم دست به کار شوند.
حتی برخی از اقتصاددانانی که به طور سنتی بیشتر نگران سقوط قیمت ها بوده اند نیز 
اکنون از احتمال بروز تورم سخن می گویند. »اولیویه بالنچارد« اقتصاددان ارشد سابق 
صندوق بین المللی پول اخیراً در یادداشتی تأکید کرد که تورم باال امری نامحتمل است 
اما غیرممکن هم نیست. »پیتر پرات« اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی اروپا نیز 

همین عقیده را دارد. کارن وارد، استراتژیست ارشد بخش مدیریت دارایی ها در بانک 
آمریکایی جی پی مورگان، نیز در این خصوص تأکید می کند: »من نمی خواهم بگویم 
که مقدر شده است که ما وارد یک دوره تورمی طوالنی مدت شویم. اما در عین حال 

نمی گویم که احتمال وقوع چنین اتفاقی ناچیز است.«
البته دوز محدودی از تورم احتماالً در بســیاری از کشورها مورد استقبال بانک های 
مرکزی –که در طول این ســال ها چندین تریلیون دالر را صرف باال بردن نرخ تورم 
کرده اند- قرار خواهد گرفت. اما چنین چشــم اندازی در شرایط فعلی که بسیاری از 
کشورهای جهان با جهش رنج آور نرخ بیکاری دست وپنجه نرم می کنند و بانک های 
مرکزی به دنبال راهی برای بهبود اوضاع هستند، از نظر آنها چندان محتمل به نظر 

نمی رسد.
بر اساس گزارش اخیر سازمان بین المللی کار )ILO( تقریباً نیمی از نیروی کار جهان در 
معرض از دست دادن شغل و معیشت خود هستند. پیتر پرات، اقتصاددان ارشد سابق 
بانک مرکزی اروپا، در این خصوص می گوید: »کامالً واضح است که شوک انقباضی بر 

اقتصاد سایه افکنده است. این به معنای سقوط تقاضاست.«
اثرات این شوک انقباضی کامالً در بازارهای جهانی احساس می شود. عالوه بر بازار نفت 
که سقوطی کم سابقه را در بحران اخیر تجربه کرده است، سایر بازارها نیز به دلیل اثرات 
نامطلوب بحران کرونا بر توسعه فناوری های جدید و جهانی شدن چشم انداز مناسبی 
ندارند. نرخ بازدهی انتظاری اوراق قرضه ده ســاله در آمریکا و اروپا نشان می دهد که 

انتظارات تورمی تقریباً به پایین ترین حد خود رسیده است.
اما در این میان دیدگاه های متفاوتی نیز وجود دارد. به عنوان مثال بوندس بانک )بانک 
مرکزی آلمان( طی سال های اخیر بر این باور بوده است که شرایط برخی اقتصادهای 

جهان به گونه ای اســت که همواره احتمال جهش قیمت ها در آنها وجود دارد. داریو 
پرکینز، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقات ســرمایه گذاری لومبارد لندن و یکی از 
مقامات سابق وزارت دارایی انگلیس، نیز چنین نظری دارد. وی می گوید: »کاری که 
ما ]دولت ها و بانک های مرکزی[ اکنون در حال انجامش هستیم، ایجاد یک چارچوب 
سیاستی است که احتمال بروز تورم را در دل خود دارد. این اولین بار در چند نسل اخیر 
است که ما شاهد چنین چیزی هستیم. واکنش های سیاستی اخیر مانند واکنش ها 

زمان جنگ است.«
مانوج پرادان، مؤسس شرکت تحقیقات اقتصاد کالن تاکینگ هدز، چندی پیش در 
یادداشــتی تأکید کرد که پس از پایان محدودیت های وضع شده برای پیشگیری از 
گسترش ویروس کرونا و آغاز تأثیرگذاری محرک های اقتصادی، به تدریج هزینه تولید 
و قیمت کاالهای خام به سطح قبل از بحران کرونا باز خواهد گشت و نرخ تورم جهانی 
در سال 2021 می تواند به بیش از 5 درصد یا حتی به 10 درصد برسد؛ اتفاقی که در 

سال های پس از جنگ جهانی اول و دوم نیز رخ داد.
پروفسور چارلز گودهارت، استاد بازنشسته مدرســه اقتصادی لندن و عضو کمیته 
سیاست گذاری پولی بانک مرکزی انگلیس در سال های 1997 تا 2000، در این رابطه 
می گوید: »هدف سیاست های انبساطی پولی و مالی که اخیراً اتخاذ شده این است که 
پول در اختیار مردم قرار گیرد و این هدف محقق خواهد شد. اما در عین حال مقداری 
تقاضای ابراز نشده نیز وجود خواهد داشت و این می تواند به افزایش قیمت ها منجر 

شود.«
بروز اختالل در تولید بسیاری از محصوالت –مثالً تولید دانه قهوه در برزیل- بر اثر شیوع 
ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان نیز می تواند بر سطح قیمت ها تأثیرگذار 

باشد. کالین هارت، از کارشناسان بخش مدیریت دارایی ها در بانک فرانسوی بی ان پی 
پاریبا، در این خصوص هشدار می دهد: »طرف عرضه ممکن است بیش از آنچه که ما 

فکر می کنیم، از این بحران آسیب دیده باشد.«
از طرفی اثرات بحران کرونا بر روند جهانی شدن و تمرکز بیشتر بر تولید داخلی، می تواند 
به تضعیف طرف عرضه منجر شــود. کالوم پیکرینگ، اقتصاددان ارشد بانک آلمانی 
برنبرگ، در این رابطه می گوید: »در مراحل پایانی بهبود اقتصادی، با توجه به فاصله 
گرفتن کشورها از روند جهانی شدن در تجارت کاالها و همچنین کاهش انعطاف پذیری 
زنجیره تأمین جهانی، احتماالً تأثیر محرک های مالی به مرور آشکار خواهد شد و تورم 

رو به افزایش خواهد گذاشت.«
البته برخی تحلیلگران همچنان بر این باورند که بسیار بعید است که در جهانی که 
نرخ بیکاری در آن به سقف رسیده است شاهد افزایش نرخ تورم باشیم. چیف راپکی، 
اقتصاددان ارشــد بانک ژاپنی میتسوبیشــی یواف جی در آمریکا، در این خصوص 
خاطرنشان می کند: »این ساده انگارانه است که فکر کنیم پس از پایان همه گیری کرونا، 
همه افراد شغل خود را دوباره به دست خواهند آورد. بیکاری گسترده بدین معناست که 

کاهش قیمت بسیاری از کاالها در راه است.«
با این حال، »جانت هنری« اقتصاددان ارشد بانک HSBC معتقد است که دولت ها 
و بانک های مرکزی باید جانب احتیاط را رعایت کنند. وی هشدار می دهد: »یکی از 
مهم ترین ریسک هایی که وجود دارد این است که محرک های مالی عظیمی که در راه 
هستند، خواسته یا ناخواسته به بروز تورم منجر شوند. اگر سیاست گذاران آسیب های 
وارد شده به زنجیره های تأمین بر اثر بحران کرونا را کمتر از حد واقعی برآورد کنند و در 

تحریک تقاضا افراط به خرج دهند، آن گاه باید منتظر تورم باشیم.«

 مریم کوچکی نژاد و دکتر علیرضا احمد سیماب دو دانش آموخته دانشگاه صنعتی 
شریف به عنوان دو استاد از چهل استاد برتر جوان زیر ۴0 سال رشته مدیریت در دنیا 
معرفی شدند. به گزارش ایسنا، بر اساس رده بندی سایت )Poets & Quants( دو 
دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف، مریم کوچکی نژاد استاد دانشگاه نورث وسترن 
و علیرضا احمد سیماب، استاد دانشگاه اچ. ای.سی مونترال در بین چهل استاد برتر 

 Poets & Quants جوان زیر ۴0 سال در دنیا در رشته مدیریت انتخاب شدند. سایت
از معتبرترین سایت های آنالین رشته مدیریت در دنیا است. این سایت اخبار مربوط به 
مدارس عالی مدیریت Business Schools در دنیا و به خصوص رشته MBA را 

اطالع رسانی می کند. عالوه بر خبررسانی، این وب سایت اقدام به انتشار رده بندی های 
مختلف از جمله رده بندی دانشگاه های معتبر رشته مدیریت کرده است. در چند سال 
اخیر نیز اقدام به معرفی اساتید جوان برتر رشته مدیریت کرده است. بنا بر اعالم روابط 

عمومی دانشگاه صنعتی شریف، در ماه مارس هر سال یک کمیته از افراد متخصص 
مســئولیت انتخاب لیســت چهل نفر نهایی را برعهده دارد. معیار انتخاب بر اساس 
مهارت های تدریس و کیفیت مقاالت تحقیقاتی اساتید است. مطابق آمار وب سایت 
برای رقابت ســال 2020 بیش از 2000 کانداتوری برای 1۶0 استاد رشته مدیریت 

از سراسر دنیا داشته اند که از این میان ۴0 استاد به عنوان لیست نهایی انتخاب شد.

شاخص دالر امروز اندکی کاهش یافت. در جریان معامالت 
سه شــنبه، روند نزولی دالر ادامه یافت و بسیاری از ارزها 
در برابر اسکناس سبز در موقعیت صعودی قرار گرفتند. 
به گزارش رویترز، 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.
مایک پمپئــو، وزیر خارجــه آمریکا نیــز در اظهاراتی 
مشابه گفته اســت ویروس کرونا نخستین بار احتماال از 
آزمایشگاهی در شهر کرونا به بیرون درز کرده است. 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 ســاز بودن ویروس کرونا را رد کرده 
بود. آمریکا و چین از سال 201۸ با یکدیگر وارد یک جنگ 

تجاری گسترده شدند و ســرانجام اواخر سال گذشته دو 
طرف بر سر اجرای یک جدول زمانی برای متوازن شدن 
تجارت دوجانبه توافق کردند. اکنون تهدیدات ترامپ باعث 
افزایش هراس معامله گــران از ایجاد یک جنگ تجاری 
جدید شــده اســت، آن هم در زمانی که رشد اقتصادی 
بسیاری از کشورها تحت تاثیر شیوع کرونا و تعطیلی کسب 
و کارها به پایین ترین سطوح تاریخ معاصر رسیده است.  
چین با رد اتهامات آمریکا گفته است که آمریکا با فرافکنی به 
دنبال پوشاندن ضعف خود در مقابله با ویروس کرونا 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 داشــت. 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.   بانک مرکــزی اروپا نیز در تصمیمی 
مشابه نرخ بهره را در محدوده منفی 0.25 درصدی تا منفی 
0.5 درصدی باقی نگه داشت.شمار کسانی که برای دریافت 

مزایای بیکاری درخواست کرده اند به رقم بی سابقه 30 
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 میتسوبیشی - گفت: 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 ۶۴۶ هزار و 255 مورد ابتال به کرونا گزارش شده 
اســت که در این بین 252 هزار و ۴20 نفر جان خود را از 
دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات 
مربوط به آمریکا با ۶9 هزار و 921 نفر، ایتالیا با 29 هزار و 79 
نفر، انگلیس با 2۸ هزار و 73۴ نفر،  اسپانیا با 25 هزار و ۴2۸ 

نفر  وفرانسه با 25 هزار و 201 نفر بوده است.

بعد از پرداخــت دو مرحله از وام یــک میلیونی به 
متقاضیان معرفی شــده، اکنون در کنار تعدادی 
که همچنان بــه دالیلی با با مشــکل واریز مواجه 
هســتند ســایر خانوارها همچنان امکان دریافت 
این تسهیالت را در صورت معرفی به بانک مرکزی 

خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، پایان هفته گذشته بود که دومین 
لیست متقاضیان دریافت وام یک میلیونی از وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی به سازمان هدفمندی و 

در نهایت به بانک مرکزی برای پرداخت ارائه شد.
در مرحله ی دوم حدود دو میلیــون و 2۶۶ هزار و 
2۶3 خانوار معرفی شدند که با م17 میلیون و 153 
هزار و 21 خانوار مرحله اول در مجموع بیش از 19 
میلیون و ۴19 هزار نفر مشمول دریافت وام شده 
بودند، اما این در شرایطی بود که از این تعداد حدود 
۴1 هزار خانوار در دریافت وام با مشکل مواجه شدند 
که دلیل آن نیز مسائلی از جمله مسدودی حساب، 
شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب 

با کد ملی ارســالی، نامعتبر بودن اطالعات معرفی 
شده یا برخی خطاها بود که امکان پرداخت را برای 

آنها ایجاد نمی کرد.
به تازگــی بانک مرکــزی اعالم کــرد از ۴1 هزار 
خانواری که پرداخت به آنها با مشکل مواجه شده 
بود برای حدود 35 هزار خانوار حل شده و وام آنها 
واریز شده استف در عین حال که برای حدود 5000 
خانوار دیگر هم  احتماال به زودی با هماهنگی هایی 

که صورت گرفته وام یک میلیونی واریز می شود.
در حالی تا کنون دو مرحله پرداخت انجام شــده 
که ظاهرا این پایان پرداختی ها نیست، به هر حال 
با توجه به این که بانــک مرکزی از ابتدا اعالم کرده 
بود که 23 میلیون خانوار یارانه بگیر مشمول طرح 
پیشــنهادی آن برای پرداخت وام یک میلیونی از 
محل منابع بانکی می شوند ، در صورتی که لیست 
جدیدی از وزارت کار، تعــاون و رفاه اجتماعی و به 
تبع آن سازمان هدفمندی یارانه ها به بانک مرکزی 

ارائه شود، پرداختی ها انجام خواهد شد.

ایــن در حالی اســت کــه طــی فراینــدی که 
برای ثبت تقاضا تعریف شــد برخــی خانوارها به 
مشــکل برخوردند؛ به طوری که خواســته شد تا 
بعد از دریافــت پیامکــی از وزارت ارتباطات برای 
ثبــت درخواســت، به شــماره ۶3۶9 با شــماره 
همراه سرپرســت خانوار پیامک ارســال کنند که 
 این موضوع باعث شــد برخی خانوارهــا از اعالم

 باز بمانند.
 از این رو، با اتمام فرصت ارســال پیامک، مهلتی 
تا 1۸ اردیبهشت تمدید شد تا جاماندگان بتوانند 
درخواست خود را ثبت کنند.بر این اساس با توجه 
به زمانی که از پیش تعیین شــده بود نیز احتمال 
درخواست های جدید و پرداخت های دیگر وجود 

خواهد داشت.
تســهیالت یک میلیونی بــرای حمایت در شــرایط 
کرونایی، به صورت قرض الحســنه به حســاب یارانه 
متقاضیان واریز و  طی 30 ماه با اقساط 35 هزار تومانی 

و کارمزد چهار درصدی بازپرداخت می شود.

افت دالر  در معامالت جهانی لیست وام یک میلیونی باز است
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 ترمز بورس در آستانه 
کانال یک میلیون 
واحدی کشیده شد

برنده بحران 
کرونا تجارت 
الکترونیک 

و استارت آپ ها  هستند

افزایش
 ۷ درصدی 
تعرفه آب و برق
 در سال ۹۹

اردکانیان تاکید کرد

بازگشت 
ارزهای صادراتی 

به  چرخه اقتصاد 
ضروری است
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روحانی:

سرمقاله

موانع گسترش تجارت 
الکترونیک 

 ما همیشــه وقتی راجع به 
صادرات صحبت می کنیم، 
در درجه اول باید ببینیم که 
صادرات را از جنس تجارت 
می دانیم یا خیر. بنابراین وقتی که مشــخص شد 
صادرات از جنس تجــارت منتهــا از نوعی که در 
 خارج از مرزها اتفاق می افتد، اســت تکلیف روشن 
می شود که چگونه باید آن را مورد تحلیل قرار داد. به 
این ترتیب آن بخش از این نوع تجارت که به خارج 
مربوط می شود تابع قواعدی اســت که در خارج از 
کشور حاکم است یعنی مثل قواعد حاکم بر تجارت 
داخلی نیست یا به عبارت دیگر تجارت داخلی عمدتاً 

و یا در اکثر موارد...

  رضی حاجی آقامیری، عضو 
کمیسیون صادرات اتاق ایران 
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خودروهای  لوکس 
همچنان  در  قرنطینه

15 پیشنهاد  به  دولت  در 
حوزه کار  و  تأمین اجتماعی

بودجه کرونایی صندوق بیمه بیکاری پرداخت نشد

فشار معیشتی  بر  بیکار شدگان کرونا
صفحه3

صفحه3

گوشی  موبایل  کمتر  از  سه   میلیون  کمیاب   شد
واردکنندگان   موبایل  تک فروشی  می کنند

مقصر  اصلی  گرانی   و کمبود   در   بازار  گوشی  چه کسی   است؟

از ابالغ مصوبه هیأت دولت و از زمان سه ماهه برای 
ترخیص خودروهای دپو شده فقط چند روز دیگر 
زمان باقی مانده است، آن هم در شرایطی که ظاهرا 
هنوز خودروها ترخیص نشــده و بخشــی از آن ها 
تکلیف مشخصی ندارند. مصوبه هیأت دولت از 29 
بهمن 139۸ به دستگاه های ذیربط از جمله وزارت 
اقتصاد، صمت، دادگســتری، بانک مرکزی، بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، شورای عالی مناطق آزاد ابالغ 
شد و براساس آن مهلت ترخیص خودروها سه ماه 
از زمان ابالغ این مصوبه تمدید شد یعنی صاحبان 
خودرو می توانند تا 29 اردیبهشت ماه برای ترخیص 
اقدام کنند. از چند سال پیش حدود 12 هزار و 2۶1 
دستگاه خودرو به تدریج وارد کشور شد که به دالیلی 

از جمله تغییر شرایط ارزی...

چهارمین گزارش اقتصاد کرونــا با موضوع کار و تأمین 
اجتماعی به همت دبیرخانه شورای گفت وگو و در پایگاه 
جامع مستندات »اقتصاد دوران کرونا« منتشر شد. شماره 
چهارم از سلسله گزارش های »اقتصاد کرونا« که توسط 
دبیرخانه شورای گفت وگو منتشر شده به موضوع »کار و 
تأمین اجتماعی« اختصاص دارد. این گزارش به تشریح 5 
مورد از تصمیمات و اقدامات اخیر دولت و سازمان تأمین 
اجتماعی در راســتای کاهش تبعات اقتصادی شیوع 
ویروس کرونا و ارائه 15 پیشنهاد جدید به دولت در حوزه 
کار و تأمین می پردازد. بر این اســاس می توان به امهال 
حق بیمه کارفرما در اسفند 9۸، فروردین و اردیبهشت 
99 برای رسته های شغلی منتخب، صدور بخشنامه نحوه 
دریافت لیست حقوق و مزد کارکنان شاغل در گروه های 

اقتصادی منتخب، ابالغ...

بلومبرگ بررسی کرد

آیا بحران کرونا به بروز تورم باال در جهان منجر می شود؟

2 ایرانی در جمع 40 استاد برتر جوان زیر 40 سال  دنیا



اقتصاد2
ایران وجهان

مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد
ســازمان اداری استخدامی قواعد 
جدیدی برای دورکاری تدوین کند

مرکــز پژوهش هــای مجلس در گزارشــی 
خواســتار انطبــاق آییــن نامــه دورکاری 
 کارکنــان بــا شــرایط بحــران کرونــا 

شد.
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی 
در گزارشــی با عنــوان »انطبــاق آئین نامه 
 دورکاری کارکنان با شــرایط بحران کرونا« 
آورده اســت: وقوع بحران کرونــا، در نظام 
اداری نیــز همانند ســایر نظام هــا موجب 
بروز مشــکالتی شــده و اتخاذ تصمیماتی 
 را در ایــن حــوزه اجتناب ناپذیر ســاخته 

است.
 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مهم ترین 
نهادی اســت که در این میان به چاره جویی 
برخاســته و خارج از نظامات متعارف، بنا به 
اقتضای شرایط تصمیمات فوری اتخاذ کرده 

است.
در ایــن واقعــه نقــش ســازمان اداری و 
اســتخدامی کشــور در نظــام اداری صرفاً 
ارائه برخــی راهکارهــا به منظــور اجرایی 
 نمــودن تصمیمــات ســتاد مذکــور بوده

 است.
 امــا ســازوکارهای پیشــنهادی ایــن 
ســازمان در اجــرای مصوبــات ســتاد 
 بعضــاً بــا اشــکاالتی همــراه بوده اســت. 
برای مثال راهکار ســازمان مذکور در رابطه 
با مصوبات ســتاد پیرامون حضور یک ســوم 
یا دوســوم کارکنــان دولت در محــل کار و 
دورکاری، مکلف کردن دستگاه های اجرایی 
به اجرای آئین نامه دورکاری کارکنان )کار در 
خانه( است که پیش از این در سال ۱۳۸۹ به 

تصویب رسیده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با انطباق 
و قابلیت اجرای آئین نامه مذکور با مصوبه ستاد 
مبنی بر دورکاری، مــورد مداقه قرار گرفته تا 
سودمندی راهکار سازمان اداری و استخدامی 

کشور روشن شود.
بر اساس این گزارش در شرایط بحران کرونا 
سازوکاری که ســازمان اداری و استخدامی 
کشور در اجرایی نمودن مصوبات ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا درخصوص نحوه حضور 
کارکنان دولت در پیش گرفته، اجرای مجدد 
آئین نامــه دورکاری کارکنان مصوب ســال 

۱۳۸۹ بوده است. 
ایــن اقدام در شــرایطی صــورت گرفته که 
اجرایی شــدن دقیق این مصوبــه در همان 
ســال های اولیه تصویب، بنا به دالیل متعدد 
همچون فراهــم نبودن الزامــات و مقدمات 
 آن با تردید مواجه شــد و اجرای آن متوقف 

شد.
 حتی پس از کنار گذاشتن آئین نامه مذکور، 
عزم و اراده ای جهت اصالح و ارتقای آئین نامه 
و یا پیش بینی ســازوکاری جدید برای این 
 منظــور از ناحیــه دولــت مالحظه نشــده

 است.
در شــرایط بحــران فعلــی نیــز مصوبــه 
مذکــور ظرفیــت الزم بــرای اجرایــی 
نمودن مصوبــات ســتاد مبنی بــر حضور 
 یک ســوم و یا دوســوم کارکنان در منزل را

 ندارد.
 بدین ترتیب و با توجه به نامعلوم بودن زمان 
پایان این بیماری، ممکن است ضرورت حضور 
کارکنان در منزل و دورکاری آنها اســتمرار 

یابد.
 این ضرورت ایجاب می کند ســازمان اداری 
و اســتخدامی کشــور متناســب با شرایط 
بحران فعلی تدابیر مناسب و قواعد جدیدی 
را به منظور اجرایــی نمودن مصوبه ســتاد 
مبنی بر حضور یک ســوم و دوسوم کارکنان 
و یا سایر ســناریوهای پیشــنهادی تنظیم 
نماید که ضمن حفظ کیفیت خدمت رسانی 
 دولــت، ســالمت کارکنــان نیــز تضمین 

شود.
 این قواعــد جدید بایــد ســازوکارهایی را 
بــرای دورکاری تمام وقــت و پاره وقــت 
 کارکنــان پیش بینی نمایــد. دورکاری باید
 به صورت تناوبی و حضور یک روزه، دوروزه و یا 
سه روزه و… کارکنان با توجه به ویژگی های 

فعالیت باشد. 
همچنیــن بهتــر اســت ســازوکارهایی 
درخصــوص چگونگــی پرداخــت حقوق 
 و مزایــا متناســب بــا شــرایط فعلــی 

پیش بینی شود.

خبر

نرخ مشــارکت اقتصــادی در 
ایران نسبت به سایر کشورهای 
جهان پایین تر است. در حالی 
که به طور میانگین در جهان از 
هر ۱۰۰ نفر، ۶۱ نفر شاغل یا در 
جست وجوی کارند، این تعداد در ایران ۴۴ نفر است. در این 
میان، وقتی به مشارکت اقتصادی زنان نگاه می کنیم، تنها از 
پنج کشور وضعیت بهتری داریم. عرضه نیروی کار زنان در 
سطح استان ها نیز بسیار محدود است تا جایی که در برخی 

استان ها کمتر از ۱۰ درصد زنان به لحاظ اقتصادی فعالند.
به گزاش ایرنا پالس  مرکز آمار نتایج طرح آمارگیری نیروی 
کار در سال ۱۳۹۸ را منتشر کرد که بر اساس آن، نرخ بیکاری 
جمعیت ۱٥ ساله و بیشتر ۱۰,٧ درصد اعالم شده که نسبت 
به سال ۱۳۹٧، ۱.٥ درصد کاهش یافته است. نرخ مشارکت 
جمعیت باالی ۱٥ سال در سال گذشته ۴۴.۱ درصد بوده که 
نسبت به سال گذشته ۰.۴ درصد کاهش یافته است. با این 
حال، جمعیت شاغالن ۴۳۰ هزار نفر افزایش یافته و به بیش 
از ۲۴ میلیون و ۲٧۰ هزار نفر رسیده است.گزارش تفصیلی 
و جداول این طرح آمارگیری هنوز منتشر نشده و باید دید 
تأثیرات کرونا بر بازار کار سال ۱۳۹۸ نیز در این آمارها در نظر 
گرفته شده  است یا خیر. آخرین جداول تفصیلی از وضعیت 
بازار کار کشــور مربوط به پاییز ۱۳۹۸ است که بررسی آن 
می تواند تصویر مناسبی از بازار نیروی کار به تفکیک استان 
و نیز بین زنان و مردان ارائه دهد.بر اســاس جداول، طرح 
آمارگیری نیروی  کار در پاییز ۱۳۹۸ که توسط مرکز آمار 
منتشر شده، نرخ بیکاری جمعیت ۱٥ سال و بیشتر ۱۰.۶ 
درصد بوده که نسبت به پاییز ۱۳۹٧، ۱.۳ درصد کاهش یافته 
است. نرخ بیکاری مردان در پاییز سال گذشته ۸.۹ درصد و 

نرخ بیکاری زنان ۱٧.۳ درصد بوده است.

کدام استان ها برای زنان کار ندارند؟
به طور کلی نرخ بیکاری زنان در کشور بیشتر از مردان است. 

این موضوع در تمام استان های کشور به جز خراسان شمالی، 
صادق است. در استان خراسان شمالی، مردان بیکار بیشتر 
از زنان بیکار هستند. نرخ بیکاری مردان در این استان ۸.۹ 
درصد است که ۰.۶ درصد از نرخ بیکاری زنان کمتر است.
بیشترین نرخ بیکاری زنان مربوط به استان کرمان با نرخ 
۳۳.۹ درصد اســت؛ این در حالی اســت که نرخ بیکاری 
مردان در این استان ۶.٧ اســت. در واقع بیشترین فاصله 
بین نرخ بیکاری زنان و مردان نیز مربوط به همین استان 
است.همچنین کمترین نرخ بیکاری زنان مربوط به استان 
خراسان رضوی است. نرخ بیکاری زنان در این استان برابر 
۸.۲ درصد است که البته به میزان ۲.٧ درصد از نرخ بیکاری 

مردان بیشتر است.

بخش های اقتصادی زنانه تر
از هر ۱۰۰ نفر شاغل در کشور، ٥۰ نفر در بخش خدمات، ۳۳ 
نفر در بخش صنعت و ۱٧ نفر در بخش کشاورزی مشغول 

به کار هستند. این نســبت به طور تقریبی برای مردان نیز 
صادق است، اما مقایسه سهم اشــتغال مردان و زندان در 
این سه بخش اقتصادی نشان می دهد سهم اشتغال زنان 
در بخش های خدمات و کشاورزی بیشــتر از مردان و در 
بخش صنعت کمتر از مردان اســت. از هــر ۱۰۰ نفر زن 
شاغل در کشور، تقریباً ٥۱ نفر در بخش خدمات، ۳۰ نفر در 
بخش صنعت و ۱۹ نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار 
هستند.توزیع نیروی کار در استان تهران به گونه ای است 
که بیشترین سهم اشــتغال را  بخش خدمات دارد. حدود 
۶۶ درصد از شــاغالن پایتخت در بخش خدمات فعالیت 
می کنند. ٧٧ درصد زنان شاغل در پایتخت، شاغالن بخش 
خدمات هستند که این نسبت بیشــترین میزان حضور 
زنان در این بخش، در مقایسه با سایر استان های کشور را 
نشان می دهد. در مقابل، زنان شاغل در استان سیستان و 
بلوچستان، بیشتر در بخش صنعت جذب شده اند، به طوری 
که سهم اشــتغال زنان در این بخش، ٥۹.٥ درصد است. 

استان کرمانشاه نیز بیشترین زنان کشاورز را در خود جای 
داده؛ به طوری که ٥۶.٥ درصد از شاغالن زن در استان، در 

بخش کشاورزی فعالیت می کنند.

اســتان هایی که زنان آنها از نظر اقتصادی 
فعال ترند

نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز ۱۳۹۸ برای جمعیت ۱٥ 
ساله و بیشتر، ۴۴.۳ درصد بوده اســت. این نرخ از نسبت 
جمعیت فعال باالی ۱٥ ســال به کل جمعیت در این بازه 
سنی محاسبه می شود. منظور از جمعیت فعال، شاغالن 
و افراد بیکار در جســت وجوی کار اســت. نرخ مشارکت 
اقتصادی نیروی کار باالی ۱٥ سال در میان زنان کل کشور 
۱٧.٥ درصد اعالم شــده که در مقایســه با نرخ مشارکت 
اقتصادی مردان یعنی ٧۱ درصد، بســیار پایین تر است.
به طور کلی، نرخ مشــارکت اقتصادی در ایران نســبت به 
سایر کشــورهای جهان پایین  اســت. برای یک مقایسه 
کلی می توان این نرخ را با مقادیر ســایر کشورها در سال 
 گذشته میالدی مقایسه کرد. البته از آنجایی که آمار ایران 
به صورت فصلی و آمار سایر کشورها به صورت ساالنه مورد 
مقایسه قرار گرفته، این مقایسه چندان دقیق نیست، اما 
کمک می کند موقعیت بازار کار در ایران را در مقایسه با سایر 
کشورها درک کنیم.میانگین جهانی نرخ مشارکت اقتصادی 
برای سال ۲۰۱۹ بر اساس آمارهای بانک جهانی، ۶۱ درصد 
بوده است. بر همین اساس، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در 
ایران نیز با فاصله زیادی نسبت به مقادیر جهانی یعنی ۴٧ 
درصد قرار دارد. در واقع تنها کشورهایی که نرخ مشارکت 
اقتصادی زنان در آنها از ایران پایین تر است، الجزایر، سوریه، 
اردن، عراق و یمن هســتند.زنان در استان های خراسان 
رضوی، یزد و خراسان شــمالی به ترتیب با ۲۹.۴، ۲۳.۸ و 
۲۳.٥ درصد بیشــترین نرخ مشــارکت اقتصادی در بین 
استان های کشور را در پاییز سال گذشته داشتند. همچنین 
استان مرکزی با ۶.۶ درصد، اســتان سمنان با ۱۱ درصد 
و استان قم با ۱۱.۶ درصد، سه استان دارای کمترین نرخ 

مشارکت زنان در بین استان های کشور هستند.

مرکز آمار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ١٣٩٨ را منتشر کرد

زنان کدام استان ها از نظر اقتصادی فعال ترند؟

رییس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت
بازگشت ارزهای صادراتی به 

چرخه اقتصاد ضروری است
بازگشــت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد 
ضروری است/ ضرورت فراهم آمدن سهولت 

کافی برای دارندگان سهام
رئیس جمهور در یکصد و ســی و چهارمین 
جلسه ستاد اقتصادی دولت بر اجرای سیاست 
تشویق صادرات و همچنین ضرورت بازگشت 
ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد کشــور و 
استفاده از آن برای تأمین نیازهای وارداتی و 
تولیدی تأکید کرد.در این جلسه که به ریاست 
حسن روحانی و با حضور دیگر اعضا تشکیل 
شــد، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی را از 
منابع و مصارف ارزی کشور و پیش بینی روند 

سال جاری، ارایه کرد.
براساس این گزارش، روند تأمین ارز کاالهای 
اساسی و ضروری تولید کشور براساس برنامه 
تنظیمی ادامه دارد.در این جلســه همچنین 
وزیر اقتصاد و دارایی از اقدامات انجام شــده 
برای آزادسازی سهام عدالت گزارش داد.رئیس 
جمهور در این زمینه نیز بــر ضرورت فراهم 
آمدن ســهولت کافی برای دارندگان ســهام 
جهت استفاده از دارایی  سهام خود در جهت 
قابلیت مبادله ســهام، تشــویق شرکت های 
سرمایه گذاری استانی به حضور در بازار بورس 

را خواستار شد.
در این جلســه همچنین وضعیت بازار بورس 
و عرضه ســهام های مربوط به شــرکت های 
 دولتــی بــه بخش عمومــی مورد بررســی

 قرار گرفت.

اردکانیان:
افزایش ۷ درصدی تعرفه آب و 

برق در سال ٩٩
وزیر نیرو گفت: از ۲ سال پیش هیئت وزیران 
با توصیه و تاکیــد رئیس جمهور، وزارت نیرو 
را در افزایش ســالیانه تعرفه هــای آب و برق 
که هر ســال مقداری نســبت به ســال قبل 
 اضافه تر می شــد بــه رقم ٧ درصــد محدود 
کردند.به گزارش تســنیم رضــا اردکانیان 
دقایقی پیش در جمع خبرنگاران و در پاسخ 
به  سوالی مبنی براینکه آیا درسال ۹۹ افزایش 
قیمت آب و برق را در کشــور شاهد خواهیم 
بود، اظهار داشت: از ۲ سال پیش هیئت وزیران 
با توصیه و تاکید رئیس جمهور، وزارت نیرو را 
در افزایش ســالیانه تعرفه های آب و برق که 
هر سال مقداری نسبت به سال قبل اضافه تر 
می شــد به رقم ٧ درصد محدود کردند.وی 
افزود: یعنی وزارت نیرو بیشتر از ٧ درصد که در 
سایر کاالها بیش از این رقم که افزایش مرسوم 
است، در این چند سال و امسال افزایش تعرفه 
بیش از این رقم ٧ درصد نخواهیم داشــت و 
حتی به کســانی که از الگوی مصرف چه در 
آب چه در برق کمتر مصرف کنند پاداش هم 
می دهیم.اردکانیــان تصریح کرد: بخش برق 
در سال قبل به صنایع بزرگ که همراهی در 
تالش برای رساندن خاموشی ها به صفر درصد، 
مصرف برق بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پاداش 
دادند و به بخش خانگی هم که کمتر از الگوی 
مصرف استفاده داشــتند، بالغ بر حدود ۱۰۶ 
 میلیارد تومان بود که به صورت اعتباری برای

  عدم پرداخــت قبض در ماه هــای بعد بوده 
اســت.وزیر نیرو خاطرنشــان کرد: بنابراین 
افزایش ما بیش از ٧ درصد نیســت درحالی 
که همانطور که می دانید کل قیمت اّب و برق 
یک قیمت یارانه ای اســت اما متقابال کسانی 
هم که بــه هردلیل مصارفی بیــش از الگوی 
مصرف دارند براســاس مصوبه هیئت وزیران 
از ۲ ســال پیش که تغییری نکرده ۱۶ درصد 
افزایش است و این ۱۶ درصد نه باهدف درآمد 
بلکه با هدف اینکه این نوع مصرف کننده را به 
سمت خوب مصرف ها گذاشــته شده است.

وی با بیان اینکــه ٧۰ درصد مصرف کننده ها 
 یا به حد الگوی مصرف یا کمتر از آن استفاده 
می کننــد، گفت: ما هم غیــر از این دو رقمی 
که اعالم کــردم افزایش قیمتــی نخواهیم 
داشــت و ناشــی از قبوض کاغذی افزایشی 
انجام نمی شــود، هراز چندگاهی کسانی که 
وقت زیادی دارند بــا خبری جامعه را ملتهب 
می کنند.اردکانیان خاطرنشــان کرد: اگر هم 
موردی بوده با دفتر مستقیم وزیر نیرو موضوع 
را مطرح کنند و شــخصا دنبال خواهم کرد و 
تاکنون موردی هم وجود نداشته است البته 
می پذیریم ممکن است احتمال اشتباهی باشد 
که به طور قطع اصالح خواهد شــد و مطابق 

قانون برخورد خواهد شد.

اخبار
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چهارمین گــزارش اقتصاد کرونا با موضــوع کار و تأمین 
اجتماعی به همت دبیرخانه شورای گفت وگو و در پایگاه 

جامع مستندات »اقتصاد دوران کرونا« منتشر شد.
شماره چهارم از سلســله گزارش های »اقتصاد کرونا« که 
توسط دبیرخانه شورای گفت وگو منتشر شده به موضوع 

»کار و تأمین اجتماعی« اختصاص دارد.
این گزارش به تشریح ٥ مورد از تصمیمات و اقدامات اخیر 
دولت و سازمان تأمین اجتماعی در راستای کاهش تبعات 
اقتصادی شیوع ویروس کرونا و ارائه ۱٥ پیشنهاد جدید به 

دولت در حوزه کار و تأمین می پردازد.
بر این اساس می توان به امهال حق بیمه کارفرما در اسفند 
۹۸، فروردین و اردیبهشــت ۹۹ برای رســته های شغلی 
منتخب، صدور بخشــنامه نحوه دریافت لیست حقوق و 
مزد کارکنان شاغل در گروه های اقتصادی منتخب، ابالغ 
شیوه نامه اجرایی نحوه برقراری بیمه بیکاری ناشی از کرونا، 
تعویق در برگزاری جلســات  تشــخیص مطالبات بدوی 
و تجدیدنظر در ۶ اســتان و ثبت الکترونیکی درخواست 
متقاضیان بیمه بیکاری به عنــوان اقدامات دولت در این 

حوزه اشاره کرد.
۱٥ مورد زیر نیز در راستای کاهش تبعات اقتصادی شیوع 

ویروس کرونا به دولت پیشنهاد می شود.

. تأمین اعتبار از سوی دولت برای پرداخت سهم حق بیمه 
کارفرما )۲۳ درصد( متناظر با نرخ حداقل دستمزد تا اطالع 
ثانوی و پایان شرایط فوق العاده ناشی از شیوع کرونا برای ۱۳ 

گروه منتخب آسیب دیده
. تخفیف حداقل ٥ درصدی حق بیمه سهم کارفرما )۲۳ 
درصد( برای تمامی کســب وکارها از اسفند ۹۸ تا اطالع 

ثانوی و پایان شرایط فوق العاده ناشی از شیوع کرونا
. برقراری امکان امهال سهم حق بیمه کارفرمایان و پذیرش 
فهرســت های بیمه فصل بهار ۹۹ تنها بــا دریافت تعهد 
پرداخت از کارفرمایان به صورت قسطی از مهرماه ۱۳۹۹ 

بدون دریافت جریمه دیرکرد
. تأمین اعتبار از سوی دولت برای حمایت بی قید و شرط از 
کارگران بیکار شده تمامی کسب وکارها برای پرداخت بیمه 

بیکاری حداقل به مدت ۳ ماه
. برقراری بیمه بیکاری برای مشاغل خویش فرمای داوطلب 

به مدت حداقل ۳ ماه
. احیای مــاده )۸۰( قانون برنامه پنجم توســعه مبنی بر 
معافیت حق بیمــه افزایش نیروی واحدهــای تولیدی 
)اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم 
کارفرمایان کارگاه هایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای 
وزارت کار و امور اجتماعی در راستای به کارگیری نیروی کار 

جدید مبادرت می کنند، به شرط آن که واحد، تازه تأسیس 
بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد(
. بخشودگی جرائم بدهی سررســیده شده کارفرمایان به 
تأمین اجتماعی و تمدید بخشــنامه بخشودگی جرائم و 

تقسیط بدهی تا پایان خرداد ۱۳۹۹
. پرداخت حق السهم افزایش پایه سنوات در کارگاه های 
کمتر از ٥۰ نفر توســط دولت )این مبلغ هرماه در لیست 
حقوق کارگران این واحدها محاسبه و توسط کارفرمایان 
پرداخت شود، اما مبلغ مذکور در همان ماه از حق السهم 
بیمه کارفرمایان کسر و مابقی به سازمان تأمین اجتماعی 
پرداخت شود؛ به نحوی که سازمان تأمین اجتماعی در این 

رابطه با دولت طرف باشد.(
. عدم محاســبه و وصول مابه التفاوت مبلغ افزایش سایر 
سطوح مزدی در لیست ســال جدید، نسبت به بهمن ماه 
ســال قبل، در خصوص کارفرمایانی که با توافق کارگر، 
افزایش مزد را در قرارداد جدید، منظور نکرده اند )از طریق 
اصالح دستورالعمل دستمزد مشمول کسر حق بیمه تأمین 

اجتماعی و نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی(
. تدوین و ابالغ دســتورالعملی از سوی ســازمان تأمین 
اجتماعی برای تعیین نحوه ارســال لیست بیمه با توجه 
به تعلیق، تعطیلی و یا حضور شیفتی کارکنان در برخی 

مشاغل
. توقف حسابرسی دفاتر قانونی مؤسسات و شرکت ها تا پایان 
قانون برنامه ششم توسعه و صدور مفاصاحساب قراردادها 
تنها با رسیدگی به سرفصل حقوق و دستمزد بدون نیاز به 

مراجعه حضوری به محل کارفرما
. تسری تسهیالت لحاظ شده در امهال حق بیمه کارکنان از 

سوی کارفرمایان به تشکل های صنفی کشور
. تعلیق برگزاری جلسات هیأت های تشخیص مطالبات 
بدوی و تجدید نظر و کمیته های تشخیص و تجدید نظر 
مشاغل سخت و زیان آور و همچنین برنامه های آموزشی 
در حوزه کار در کلیه استان ها تا اطالع ثانوی و پایان شرایط 

فوق العاده
. تمدید گواهی های صالحیت ایمنی صادره از سوی مرکز 

تحقیقات وزارت کار بدون نیاز به مراجعه حضوری
. تسری کلیه تسهیالت برقرار شــده برای کارفرمایان به 

اتحادیه ها و تشکل های اقتصادی
پیش از ایــن دبیرخانــه شــورای گفت وگــو در قالب 
گزارش هــای مجــزا بــه موضوعــات مالیــات، تأمین 
مالی و زنجیره تأمیــن پرداخته و قرار اســت در آخرین 
 گــزارش از سلســله گزارش هــای تعییــن شــده به

 حوزه قضایی بپردازد.

در حالی که طی روزهای اخیــر وزارت راه مرتبا 
اخبــاری در خصوص افتتــاح، بهره بــرداری از 
پروژه های مسکنی و آغاز ساخت پروژه های جدید 
منتشر می کند، اوراق تسهیالت مسکن نیز روند 

صعودی در پیش گرفته است.
به گزارش مهــر، در روزهای اخیــر قیمت اوراق 
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن در 
معامالت فرابورس، سیر صعودی گرفته و از کانال 
۴۰ هزار تومان، به شــدت در حال فاصله گرفتن 
اســت. به گونه ای که از ۴۰ هزار تومان در ابتدای 
امسال به ٥۳ هزار تومان در معامالت امروز )سه 

شنبه ۱۶ اردیبهشت( رسید.
این در حالی اســت که به گفته حســام عقبایی، 
نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک، تعداد 
معامالت مسکن در ۴٥ روز نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه ســال گذشــته، یک سوم کمتر 
بــود، اما قیمت اوراق تســهیالت مســکن روند 

افزایشــی داشته اســت؛ به نظر می رسد با توجه 
به عدم افزایش قیمت مســکن در دو ماه ابتدایی 
امسال، تمایل مصرف کنندگان واقعی برای خرید 
مسکن افزایش یافته و ســوداگران و سفته بازان 
بازار مســکن نیز به بازار ســرمایه متمایل شده 
 و ترجیــح می دهند تا از معامالت بازار ســرمایه

 سود ببرند.
دامنه قیمتی اوراق تســه در معامالت امروز بین 
۴۸ هزار تا ٥۲ هزار تومان در نوسان بود تعدادی 
نمادهای معامالت تســه در جریــان معامالت 
امروز اوراق تســهیالت مســکن در گران ترین 
حالت به بیش از ٥۲ هزار و ٥۰۰ تومان رســیدند 
و ارزان ترین نمادهای معامالتی نیز کمی بیش از 

۴۸ هزار تومان به فروش رسیدند.
دو نماد معامالتــی تســه ۹۸۱۲ و ۹۹۰۱ نیز با 
فروش بیش از ۲۲ هــزار برگه در معامالت امروز، 
رکورددار تعداد فروش برگه ها بودند سایر نمادهای 

معامالتی نیز در دامنه ۲ تا ۱۰ هزار برگه به فروش 
رسیده اند. ضمن اینکه تا کنون حدود ۶ هزار فقره 
معامله اوراق تسهیالت مسکن در معامالت امروز 
فرابورس به ثبت رسید و ارزش کل بازار نیز حدود 

۸۰ میلیارد تومان بوده است.
برخی کارشناسان معتقدند سیاست اخیر وزارت 
راه و شهرسازی مبنی بر پوشش رسانه ای اجرای 
تفاهمنامه های خــود با دســتگاه های اجرایی 
مانند نیروهای مســلح و فرهنگیان برای ساخت 
واحدهای مســکونی و نیز بهره برداری های اخیر 
از پروژه های مسکن مهر و آغاز طرح ملی مسکن 
 در افزایــش قیمت اوراق تســهیالت بــی تأثیر

 نیست.
همچنیــن ورود منابع صندوق توســعه ملی به 
بخش نوسازی بافت فرسوده که در اختیار بانک 
مسکن قرار گرفته و به انبوه سازان یا مالکان برای 
نوسازی واحدهای فرسوده پرداخت می شود، در 

این افزایش قیمت بی تأثیر نیســت؛ خصوصاً که 
تسهیالتی که به انبوه ســازان برای نوسازی بافت 
فرســوده اعطا می شــود، ۲٥۰ میلیون تومان به 
ازای هر واحد در تهران است که با توجه به اینکه 
ســازندگان نیز باید برای دریافت این تسهیالت، 
اوراق تهیه کنند، لذا استقبال خوب خریداران از 
برگه های تسهیالت مسکن، سبب افزایش قیمت 

آنها در روزهای اخیر شده است.
طی ۱۴ ماه اخیر، باالترین قیمت اوراق تسهیالت 
مسکن در دو هفته ابتدایی اسفند ماه سال گذشته 
رخ داد که قیمت این برگه ها بــه ۶۰ هزار تومان 
رسید؛ کارشناسان عدم افزایش قیمت مسکن در 
بهمن ماه و افزایش تعداد معامالت را علت افزایش 
قیمت اوراق در آن زمان دانســتند که اگر شیوع 
ویروس کرونا، ســبب تعطیلی صنف مشــاوران 
امالک نمی شــد، قطعاً روند افزایشــی معامالت 

مسکن ادامه دار می بود.

 روز سه شنبه  بازار سهام امروز کار خود را با روند 
صعودی آغاز کرد اما معامالت بــازار به مرور در 
مســیر کاهشــی قرار گرفت و اکنون شاخص با 
کاهش ٧۴۲ واحدی به عــدد ۹٧۸ هزار و ۳۶۲ 

واحد رسیده است.
بــازار ســرمایه کــه از هفته هــای گذشــته 
رکوردشکنی های خود را آغاز کرده بود و در چند 

روز گذشته وارد رشدهای بیش از ۳٥ هزار واحدی 
شــده بود، از دیروز وارد فاز اصالحی شد و شاهد 

صف فروش در برخی از سهم ها بودیم.
روز ســه شــنبه بر اســاس این گزارش تا زمان 
انتشار خبر )۱۲:۳۰( شــاخص های اصلی بورس 
مانند شــاخص قیمت )وزنی - ارزشی(، شاخص 
کل )هــم وزن(، شــاخص قیمت )هــم وزن( و 

شــاخص بازار دوم در کنار شاخص کل در مسیر 
کاهشی قرار گرفته اند اما شــاخص آزاد شناور و 
 شــاخص بازار اول همچنان در مدار صودی قرار 

دارند.
تاکنون نماد فــوالد مبارکه اصفهــان )فوالد(، 
معدنی و صنعتــی گل گهر )کگل(، گســترش 
نفت و گاز پارسیان )پارسان( و ملی صنایع مس 

ایران )فملی( صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
)فارس(، کشتیرانی جمهوری اسالمی )حکشتی(، 
ملی صنایع مس ایران )فملی( بیشــترین تاثیر 
مثبت و صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فرس(، 
گروه مپنــا )رمپنــا( و نفت و گاز پتروشــیمی 
 تامین)تاپیکو( با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص

 کل همراه بودند.

15 پیشنهاد به دولت در حوزه کار و تأمین اجتماعی

 ترمز بورس در آستانه کانال یک میلیون واحدی کشیده شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۱۶ اردیبهشت ۹۹ به ۶ میلیون و۵۱۵ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۶ میلیون و ۵۱۵ هزار تومان رسید.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار 

آزادی طرح قدیم نیز ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۸۰ هزار تومان است.هر اونس طال 
در بازارهای جهانی ۱۶۹۴ دالر و ۴۲ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۶۴۲ هزار و ۶۸۶ تومان است.

ادامه روند افزیشی نرخ تسه

 بازارگرمی با اخبار ساخت طرح ملی مسکن



3 اقتصاد
ایران

رئیس مجمع کارگران استان تهران با اشاره به اینکه تعداد 
کارگرانی که با فروش محصوالت مقابله با کرونا امرار معاش 
می کنند افزایش یافته است، از افزایش تعداد کارگرانی خبر 
داد که از تولید به ســمت دستفروشی رفته اند.محمدرضا 
تاجیک، رئیس مجمع کارگران اســتان تهران با اشاره به 
روند رو به رشد کارگران آســیب دیده از کرونا به مشاغل 
دستفروشــی و کاذب گفت: در حال حاضر شاهد هستیم 
بخش زیادی از کارگرانی که در بحث کرونا بیکار شــدند، 
اکنون به سمت دستفروشی محصوالت کرونا مانند ماسک، 
شیلد،مواد ضدعفونی کننده رفته اند. این نشان دهنده این 
است که وضعیت معیشتی کارگران به گونه ای است که حتی 
نمی توانند یک روز بیکار باشند، بسیاری از کارگران برای 

پرداخت اجاره بها و تأمین نان شب به گرفتاری افتاده اند.  
تاجیک با تأکید بر اینکه متأسفانه شاهد این هستیم که بیمه 
بیکاری به تعداد قابل توجهی از کارگرانی که قرارداد موقت 
یا شفاهی داشتند پرداخت نشد گفت: وضعیت کارگرانی که 
مشمول بیمه بیکاری نشدند که به دستفروشی و کارهایی 
مانند نظافت و مسافرکشی افتاده اســت. اما آن دسته از 
کارگرانی هم که قرار داد کار دارند، با توجه به وضعیت بنگاه 
های تولیدی بسیار خراب است. چرا که یا حقوق دریافت 
نکرده اند یا کارفرما به آنها اعالم کرده است، برای اینکه سابقه 
بیمه شما بی نظرم نشود، حق بیمه را پرداخت می کنم اما 
حقوق را نمی توانیم بدهیم.حداقل 30درصد کارگران در 

کارگاه هایی که با کروناآسیب دیدند اینگونه بوده اند.

کارگران بیکار شده به دلیل شیوع کرونا دستفروش شدند
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به دلیل مشکالت ناشی از 
بحران کرونا واردات موبایل 
به سختی انجام می شود و 
این اتفــاق موجب گرانی 
و کمبود در بــازار موبایل 
شده است. فروشــگاه های موبایل بعد از دو ماه با 
بازگشایی مغازه ها خواستار جبران خسارات خود 
هستند و مشــتریان نیز پس از تعطیلی دوماهه به 
بازار موبایل هجوم آروده اند که موجب نابسامانی 

این بازار شده است. 
به دلیل شــیوع کرونــا در جهــان و از یک طرف 
خانه نشــینی مــردم و از طــرف دیگــر تعطیلی 
بســیاری از تولیدکنندگان گوشــی، ساخت این 
کاال با مشکالتی همراه شده و در ایران هم مشکل 
واردات به ایــن معضالت اضافه شــد. همچنین 
در حالی کــه ادامه تعطیلی مراکز آموزشــی و به 
تبع آن تمرکز بــر آموزش آنالین در دانشــگاه ها 
و اســتفاده از اپلیکیشــن های آموزشــی توسط 
دانش آمــوزان تقاضــای موبایــل را در بــازار 
افزایــش داده، کمبــود جهانی کاال، بــاال رفتن 

نرخ ارز و بســته شــدن مرزها و محدودیت های 
 ترانزیتی بــرای واردات، منجر بــه گرانی این کاال 

شده است.
آیدین آرام، کارشناس حوزه موبایل با بیان اینکه 
شــرایط بازار موبایل در حال حاضر عادی نیست، 
گفت: به دلیل ورود کرونا به کشــور، از هفته آخر 
اســفند تا اولین روز اردیبهشت شرکت ها تعطیل 

بودند و اجازه فعالیت نداشــتند کــه بخواهند با 
تولیدکننده هــای جهانــی تلفن همــراه مکاتبه 
کنند. از طرفی خطوط حمل ونقل کشــور اختالل 
داشــته و ۹0 درصد پروازها به امارات برای حمل 
جنس کنسل شــده و ادارات دولتی و بانک ها هم 

نیمه تعطیل بودند.
این کارشــناس حوزه موبایل با بیان اینکه مشکل 

بازار موبایل بیشــتر از اینکه قیمت آن باشد، نبود 
کاالســت، افزود: کمبود کاال باعث می شــود اگر 
کاالیی در دسترس فروشنده باشد، آن را با قیمت 
باالتری بفروشد. از طرفی یکی از مهم ترین دالیل 
افزایش قیمت موبایــل، افزایش نرخ ارز اســت. 
درهم امارات هفته اول اســفند 3۹۵0 تومان بوده 
و االن ۴۵00 تومان است. عالوه بر گران شدن ۱0 
درصدی ارز، از حقوق پرســنل شرکت ها و تمامی 
کاالها در این مدت بــا افزایش ۱0 تا ۱۵ درصدی 
مواجه بودند و بــه همین دلیــل کاالی وارداتی، 

گران تر شده است. 
آرام با بیان اینکه در بازار ســه نوع کاالی کمتر از 
سه میلیون تومان، کمتر از شــش میلیون تومان 
و کاالی گران قیمــت وجــود دارد، گفت: کاالی 
گران قیمت همین حاال هم در بازار وجود دارد اما 
هرکسی نمی تواند از ۱۵ تومان تا ۲۵ میلیون تومان 
هزینه خرید گوشــی بدهد. کاالی شش میلیون 
تومانی هم با هزینه گران تر در بازار موجود است. 
اما کاالی کمتر از سه میلیون تومان که مصرفش 
هم باالتر است، به دلیل مشکالت که وجود دارد، 
تقریبا ناموجود شــده. اکنون بهتریــن اتفاق این 
 اســت که کاالی زیر ســه میلیون دوباره در بازار 

موجود شود.

مقصر  اصلی  گرانی   و كمبود   در   بازار  گوشی  چه كسی   است؟

گوشی  موبایل  کمتر  از  سه   میلیون  کمیاب   شد
گوشی موبایل كمتر از سه میلیون تومان در بازار كمیاب شد

90 درصد مشکالت بازار موبایل مربوط به شرکت های واردکننده است
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه ایران

در ســه ماه اخیــر بــازار موبایل بــه دلیــل شــرایط کرونا و مشــکالتی کــه در رابطــه بــا آن وجــود دارد دچــار کمبود شــد. حمــل و نقل هوایــی تعطیــل شــد و واردات بــه کمترین حالــت خود 
رســید. بنابرایــن بــه دلیل اینکــه رجیســتری نیــز اجرایــی شــد و قاچاقــی در بــازار وجود نــدارد قیمــت تلفــن همــراه افزایش پیــدا کــرد. البتــه دولت نیــز در ایــن چند مــاه اخیرشــرایط 
 ســختی را تجربه می کند و به دلیل اینکه ثبت ســفارش ســخت شــده اســت در بازار مشــکالتی ایجاد شــده اســت. واردات موبایل اختصاص ارز مــی خواهد و به دلیــل کندی در ثبت ســفارش واردات 

کم شده است. 
نقل و انتقاالت هوایی هم به مشکل خورده است و به دلیل تعطیلی مدارس و افزایش تقاضا بعد از سه ماه تعطیلی فروشگاهها بازار با مشکالتی مواجه شده است. البته کاال در بازار تلفن همراه وجود دارد و اگر گرانفروشی 

وجود دارد مقصر مغازه داران نیستند و ۹0 درصد مشکالت مربوط به شرکت های واردکننده موبایل است که حاضر نشده اند گوشی موبایل را به قیمت بهمن ماه به مغازه داران بدهند. 
بنابراین درست است که درصدی از گرانی در بازار موبایل متوجه فروشندگان و کسبه است اما ۹0 درصد شرکت های واردکننده مشکل آفرین شده اند. این شرکت ها با تک فروشی نظم بازار موبایل را به هم ریخته 
اند در صورتیکه وظیفه این شرکت ها تامین کاالی مورد نیاز فروشگاهها است. کار فروشگاهها تک فروشی است نه کار واردکننده موبایل. بنابراین فشار شرکت های پخش کننده به فروشندگان، تحریم ها و گرانی 

دالر، افزایش تقاضای بازار توسط دانش آموزان و والدین آنها و همچنین از دست دادن بازار عید فروشندگان تلفن همراه دالیل آشفتگی این روزهای بازار موبایل است. 

رفع ممنوعیت ایجاد شده در مسیر ورود خودرو
مهدی اصولی، کارشناس بازار خودرو

چنانچه تصمیمی برای سر و سامان دادن بازار وارداتی ها وجود داشته باشد در گام اول باید ممنوعیت ایجاد شده در مسیر ورود خودرو به کشور برداشته شود. در صورت برداشته شدن ممنوعیت ورود خودرو به کشور در شرایطی که بازار ارز 
هم نوسانی باشد، قیمت های موجود در مسیر کاهشی قرار خواهند گرفت. اما در گام دوم باید با رفع اشکاالت وارده به خودروهای مانده در انبارها به ترخیص آنها برسیم تا بازار با ورود آنها شاید کمی از این آشفتگی خارج شود. در حال حاضر 
نوسانی شدن بازار خودروهای وارداتی در گام اول نتیجه ممنوعیت واردات خودرو به کشور و در ادامه روند صعودی نرخ ارز بود. هر چند تورم موجود در جامعه نیز به تدوام این روند افزایشی کمک کرد. بنابراین در شرایط حاضر با توجه به ادامه 

ممنوعیت و نوسانی بودن نرخ ارز و رشد تورم در جامعه، به نظر می رسد نمی توان امیدوار بود که قیمت ها در بازار از ترخیص باقی مانده خودروهای دپویی تاثیر پذیرفته و مسیر کاهشی در پیش بگیرد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اگرچه سامانه بیمه بیکاری دوران کرونا از اسفند 
ماه فعال شــده و طبق آخرین آمار حدود ۶۷0 
هزار نفر مشمول شده اند، اما از تخصیص ۵ هزار 
میلیارد تومــان کمک دولت بــه صندوق بیمه 

بیکاری هنوز خبری نیست.
پس از شــیوع ویــروس کرونــا و تأثیــر آن بر 
کســب و کارها در سراسر کشــور که منجر به 
توقف فعالیت ها و تعدیل بســیاری از نیروهای 
کار شــد، وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
در ۲3 اســفند ماه ســال گذشــته، اقــدام به 
 طراحــی ســامانه بیمه بیــکاری به نشــانی 
bimebikari.mcls.gov.ir کــرد تا از این 
طریق کارگرانی کــه به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا بیکار شده اند، شناســایی شده و به مدت 
ســه ماه بیمه بیکاری حــوادث غیرمترقبه بر 
اســاس تبصره ۲ مــاده ۲ قانــون کار دریافت 
 کنــد و بتوانند با ایــن بیمه بیــکاری، گذران 

معیشت کنند.
در همین راستا، سازمان تأمین اجتماعی پس از 
ثبت نام افراد، بر اساس کد بیمه پردازی تأمین 
اجتماعی ثبت نام شدگان را مجزا می کند و برای 
افرادی که فاقد شــرایط قانونی بوده و مشمول 
استفاده از این مزایا نیستند، پیامک جداگانه ای 
مبنی بر عدم احراز شرایط ارسال می کند و برای 
افرادی که بر اساس ضوابط قانونی حائز شرایط 
دریافت بیمه بیکاری هستند نیز پیامک جداگانه 
ای مبنی بر ورود مجدد به سامانه و درج نام و کد 
شعبه تأمین اجتماعی مربوطه و حساب بانکی، 

ارسال می شود.
بیکار شــدگان نیز برای استفاده از مقرری بیمه 
بیکاری باید مشمول قانون کار و مشمول بیمه 
تأمین اجتماعی باشــند؛ در این صورت اســت 
که در فهرست مشموالن نهایی قرار می گیرند.

برای کمک به معیشت بیکارشــدگان ناشی از 
شــیوع ویروس کرونا، دولت برای دریافت بیمه 
بیکاری شرایط سهل تری در نظر گرفته است؛ 
انگونه که مدیــرکل بیمه بیــکاری وزارت کار 
پیشــتر به خبرنگار مهر گفته بود، بــا توجه به 
اینکه ویــروس کرونا جزو حــوادث غیرمترقبه 

شناخته شده اســت، پایه بیمه پردازی یک ماه 
اســت؛ یعنی اگر فرد فقط مثاًل در دی ماه بیمه 
واریز کرده باشــد، در صورت داشتن شرایط و 
 بیکار شدن غیرارادی، مشــمول بیمه بیکاری 

می شود. 
در همین ارتبــاط دولت اعالم کــرد که مبلغ 
۵ هزار میلیارد تومان بــرای کمک به صندوق 
بیمه بیکاری اختصاص داده است و مقرر شد هر 
زمان که دولت این مبلغ را به حســاب صندوق 
واریز کرد، مقرری بیکارشدگان مشمول قانون 
کار، واریز شــود.با این حال اگرچه حدود ۲ ماه 
و نیــم از خانه نشــینی نیــروی کار می گذرد و 
ســامانه بیمه بیکاری نیز از اسفند سال گذشته 
شروع به کار کرده اســت اما دولت هنوز بودجه 
کرونایی صندوق بیمه بیــکاری را طبق وعده، 
واریز نکرده اســت و فشــار معیشــتی بر گرده 
بیکارشــدگان ســنگینی می کند.پیگیری هــا 
حاکــی اســت پرداخت حقــوق بیــکاری به 
بیکارشــدگان دوران کرونــا، معطل تخصیص 
بودجه ۵ هــزار میلیاردتومانی و تعیین مکانیزم 
 تعیین دســتمزد بیکارشــدگان از سوی ستاد 

ملی کروناست.
طبق آخریــن اخبــار، نزدیک بــه ۸00 هزار 
بیکارشــده، در ســامانه بیمه بیکاری ثبت نام 
کرده اند که از این تعــداد نزدیک به ۶۷0 هزار 
نفر مشــمول دریافــت بیمه بیــکاری دوران 
شیوع کرونا شناخته شــده اند و وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی بارهــا اعالم کــرده که 
برای واریز مقــرری، منتظر تخصیــص اعتبار 
مذکور اســت. اگرچه به طور طبیعی حق بیمه 
بیکاری سه ماه اســفند، فروردین و اردیبهشت 
این گــروه از بیکاران محفوظ اســت و احتماالً 
یکجا به حســاب آنها واریز خواهد شد اما نباید 
فراموش کرد ایــن افراد برای گــذران زندگی 
به دریافت »ماهانه« حقوق بیــکاری خود نیاز 
دارند و تأخیــر در پرداخت حــق بیمه بیکاری 
با این اســتدالل که حقوق بیکاری هر سه ماه، 
 یکجا پرداخت خواهد شــد، محلــی از اعراب 

ندارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره 
به موانــع تحقق جهش تولید در بخش کشــاورزی 
گفت: دولت باید به برنامه تدوین شده الگوی کشت 
بها دهد و آن را اجرایی کند.درحالی که گفته می شود 
بخش کشاورزی بیشــترین ظرفیت را برای تحقق 
سیاست های جهش تولید دارد و می تواند در تحقق 
این سیاست عملکرد مؤثری داشته باشد، به اعتقاد 
اقتصاددانان زیرساخت های الزم برای این کار فراهم 
نیست و ضروری است دولتمردان ابتدا در جهت ایجاد 
زیرساخت و رفع موانع موجود قدم بردارند. در همین 
زمینه مصطفی شریف، عضو هیئت علمی دانشکده 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی درباره اینکه بخش 
کشــاورزی چقدر می تواند در تحقق سیاست های 
جهش تولید موفق عمل کند؟، گفت: برای موفقیت در 
این زمینه باید در گام اول زیرساخت ها و عوامل مرتبط 
با آن به طور کامل فراهم باشد و در گام دوم نیز توانایی 
رفع موانع احتمالی را داشته باشیم.وی اضافه کرد: اگر 
بخواهیم موانع موجود در این زمینه را دســته بندی 
کنیم می توان به موانع ساختاری، اقتصادی، اجتماعی، 
مدیریتی و ارتباطات متقابل بین بخش کشاورزی و 

سایر بخش های اقتصادی اشاره کرد.
عضو هیئت علمــی دانشــکده اقتصاد دانشــگاه 
عالمه طباطبایی تصریح کــرد: بنابراین ما ابتدا باید 
زیرساخت ها و عوامل الزم را فراهم و بعد از آن موانع 
مذکور را برطرف کنیم تا بتوانیم در بخش کشاورزی 
شاهد توسعه باشیم. شریف با اشاره به موانع ساختاری 
بخش کشــاورزی افزود: مزارع کشاورزی با توجه به 
اصول علمی دنیا، باید اقتصادی باشــند و یک بنگاه 
اقتصادی هم باید به اندازه ای باشــد که با استفاده از 
صرفه های ناشــی از مقیاس، بتواند هزینه های خود 
را به حداقل برساند. در کدام یک از بخش های تولید 
و مزارع کشاورزی ما این قاعده رعایت می شود؟وی 
ادامه داد: جهان به سوی قاعده مندی واستفاده از علم 
در بخش های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی 

حرکت می کند. در همین راستا کشورهای دیگر اندازه 
مناسب مزارع را برای هر منطقه مشخص می کنند. 
به عنوان مثال ممکن است در منطقه ای ۱۵ هکتار 
بهترین اندازه برای یک مزرعه باشــد و در منطقه ای 

دیگر ۵0 هکتار بهترین اندازه باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه حدود ۱۸ میلیون هکتار 
اراضی فعال زیرکشت در کشور داریم، گفت: بیش از دو 
سوم این اراضی به شکل نامناسب مورد استفاده قرار 
می گیرد. اراضی کشاورزی باید یکپارچه باشد درحالی 
که ما با سیستم خرده مالکی اراضی در کشور مواجه 
هستیم و همین مســاله باعث هدررفتن منابع تولید 
می شود.شریف با تاکید بر اینکه مسئوالن مربوطه باید 
اراده کرده و همین یک مورد را طی چندسال ساماندهی 
کنند، افزود: به عبارت بهتر باید تجمیع اراضی پراکنده 
در کشور اتفاق بیفتد و مسئوالن باید پاسخگو باشند 
که در این زمینه که از جمله مهم ترین مسائل بخش 
کشاورزی است، طی ۴0 ســال گذشته چه اقداماتی 
انجام داده اند؟ این کار با برنامــه ریزی و زمان بندی 
مناسب قابل انجام است. وی اضافه کرد: در کشاورزی با 
تکنولوژی موجود، اگر آب نباشد هیچ تولیدی صورت 
نخواهد گرفت. حال سوال اینجاست که در طول ۴0 
سال گذشته در کشور ما چقدر در زمینه آب، ساماندهی 
و صرفه جویی آن کار انجام شده است؟ آیا کارهای انجام 
شده متناسب با زمان و فرصت از رفته بوده است؟شریف 
با بیان اینکه کشور ما در منطقه ای خشک و نیمه خشک 
قرار دارد و متوسط بارندگی ما ۲۵0 میلی متر است، 
گفت: درحالی که متوسط دنیا ۷۵0 میلی متر است، در 
واقع میزان بارش ها در ایران یک سوم متوسط جهانی 
است ضمن اینکه پراکندگی بارش ها در کشور ما بسیار 
زیاد است. به عنوان مثال در منطقه ای مانند انزلی گاهی 
اوقات تا ۱۵00 میلی متر نیز بارندگی اتفاق می افتد و در 
مناطقی دیگر میزان بارندگی بین ۷0 تا ۱00 میلی متر 
است. بنابراین باید برای بخش کشاورزی متناسب با این 

وضعیت باید برنامه ریزی شود.

از ابالغ مصوبه هیأت دولت و از 
زمان سه ماهه برای ترخیص 
خودروهای دپو شــده فقط 
چند روز دیگر زمان باقی مانده 
است، آن هم در شرایطی که 
ظاهرا هنوز خودروها ترخیص نشــده و بخشی از آن ها 
تکلیف مشخصی ندارند. مصوبه هیأت دولت از ۲۹ بهمن 
۱3۹۸ به دســتگاه های ذیربط از جمله وزارت اقتصاد، 
صمت، دادگســتری، بانک مرکزی، بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، شورای عالی مناطق آزاد ابالغ شد و براساس 
آن مهلت ترخیص خودروها ســه ماه از زمان ابالغ این 
مصوبه تمدید شد یعنی صاحبان خودرو می توانند تا ۲۹ 

اردیبهشت ماه برای ترخیص اقدام کنند.
از چند سال پیش حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو به 
تدریج وارد کشور شد که به دالیلی از جمله تغییر شرایط 
ارزی و همچنیــن ممنوعیت ثبت ســفارش و واردات، 

ترخیص آنها متوقــف و در گمرک ها، بنــادر و مناطق 
دپو شد، اما در نیمه دوم سال گذشته و با مصوبه هیات 
دولت، ۷۱۵3 دستگاه از آنها ترخیص  و ۵۱0۸ دستگاه 
دیگر به دلیل پایان مهلت تعیین شده و عدم حل و فصل 
مشکالت مربوطه در گمرک ها باقی ماند که در بین آنها 
خودروهایی فاقد ثبت سفارش، آمریکایی، دارای پرونده 
قضایی یا حتی بدون این مسایل دیده می شود. در نهایت 
با رایزنی های وزارت اقتصاد و گمرک، در پایان بهمن ماه 
سال گذشته هیات دولت تصمیم گرفت که مصوبه تحت 
شرایط خاصی تمدید و طی مهلت سه ماهه ای از ابتدای 
اسفند ۱3۹۸ خودروها ترخیص شود. این در حالی است 
که از بین آنها ۱۱00 دستگاه فاقد ثبت سفارش بوده و در 
زمان تمدید مصوبه، ارونقی- معاون فنی گمرک- گفته بود 
که برای ترخیص این قبیل خودروها نیاز به باز شدن ثبت 
سفارش است، اما مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( ثبت سفارش خودروهای فاقد ثبت سفارش مانده 
در گمرک را تایید نکردند که البته اخیرا طی مکاتباتی 
شرایطی برای ثبت سفارش تعریف شده که ظاهرا خود 

آن با موانعی مواجه است.

دبیرانجمن واردات خودرو در همین رابطه گفت: تنها چند 
روز از مهلت سه ماه دولت برای ترخیص خودرو از گمرکات 
باقی مانده، اما هنوز یک دستگاه هم ترخیص نشده است. 
مهدی دادفر درباره آخرین وضعیت خودرو های دپو شده 
در گمرک اظهار کرد: پس از صدور مصوبه از سوی هیئت 
دولت مبنی بر ترخیص خودرو های در گمرک مانده، اما 
متاسفانه هیچ اتفاقی نیفتاده و حتی یک دستگاه خودرو 
ترخیص نشده است. دبیر انجمن واردات کنندگان خودرو 
افزود: در حالی که چند روز به پایان مهلت مصوبه دولت 
برای ترخیص خودرو باقی مانــده، اداره کل خودرویی 
وزارت صمت، لیســت خودرو ها را در ســامانه ثبتارش 
بارگذاری کرده تا بتوان آن ها را مشاهده کرد که متاسفانه 

کد شناسه خودروها قابل رویت نیست.
وی گفت: سازمان توسعه تجارت، شرکت هایی که از طریق 
بانکی ارز به خارج از کشور ارسال و به جای آن خودرو وارد 
کردند را به رسمیت نمی شناسد و اجازه هیچگونه فعالیتی 
به آن ها نمی دهد و اعالم کرده فقط غیربانکی ها مجاز به 
فعالیت هستند که امری عجیب است. دادفر خاطرنشان 
کرد: شــرکت های نمایندگی صرفا از طریق بانکی و به 

صورت رســمی ارز خارج و خودرو خریــداری کردند و 
اینکه فقط غیربانکی اجازه فعالیت داشته باشند موضوعی 

جالب است. 
دبیر انجمن واردات خودرو هیچ زیر مجموعه های وزارت 
صمت مسئولیت نمی پذیرند، تصریح کرد: سامانه جامع 
کاال عنوان می کند ارتباطی به ما ندارد، سازمان توسعه 
تجارت به هیچ وجه پاسخگو نیست و اداره کل خودرویی 
هم اعالم کرده وظیفه خــود را انجــام داده و ارتباطی 
به آنها نــدارد و این موضوع مشــکل اداره کل مقررات 
واردات و صادرات اســت. وی با بیان اینکه کارشــکنی 
زیرمجموعه های وزارت صمت مانع ترخیص خودرو های 
دپو شده در گمرک است، گفت: حدود ۴هزار خودرو در 
گمرک همچنان باقی مانده و پس از مصوبه دولت هیچ 
خودرویی ترخیص نشده اســت. گفتنی است بر اساس 
مصوبه دولت در بهمن ماه در سال گذشته، خودرو های 
در گمرک مانده سه ماه فرصت دارند از گمرک ترخیص 
شوند، در حالی که فقط چند روز بیشتر به پایان این مصوبه 
باقی نمانده است، اما تاکنون خودرویی از گمرک ترخیص 

نشده است.

با گذشت سه ماه از مهلت دولت یک دستگاه خودرو وارداتی نیز ترخیص نشد

خودروهای لوکس همچنان در قرنطینه
1100 خودرو برگه ثبت سفارش ندارند                                    كارشکنی زیرمجموعه های وزارت صمت مانع ترخیص خودرو های دپو شده

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

بودجه كرونایی صندوق بیمه بیکاری پرداخت نشد

فشار معیشتی  بر  بیکار شدگان کرونا

انتقاد از بی ثباتی سیاست ها در حوزه خودكفایی كشاورزی

در تولید گندم خودکفا نیستیم
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اینوتكس 2020 مرداد به صورت آنالین برگزار 
می شود

 نهمین نمایشــگاه بین المللی نوآوری و فناوری »اینوتکس 2020«، در 
راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا، به تعویق افتاد. دبیرخانه اینوتکس 
2020 اعالم کرد این نمایشگاه 22 الی 25 مرداد ماه سال جاری به صورت 
آنالین برگزار خواهد شد. بدین ترتیب اینوتکس اولین نمایشگاه مجازی 
)Virtual( کشور خواهد بود. پس از شیوع بیماری کرونا، همانند بسیاری 
از رویدادها و نمایشــگاه های کشــور و جهان، برگزاری نهمین نمایشگاه 
بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس نیز به حالت تعلیق درآمد تا با توجه 
به شرایط جدید تصمیم مناســبی برای برگزاری یا لغو این رویداد گرفته 
شود. در نهایت دبیر خانه این نمایشگاه پس از بررسی های فراوان و در نظر 
گرفتن شرایط حال حاضر کشــور، تصمیم به عدم برگزاری آن در خرداد 
ماه و برگزار کردن آن به شیوه ای خالقانه و به صورت مجازی در مرداد ماه 

سال جاری گرفت.
این تصمیم با توجــه به دالیل علمی مبنی بر گســترش بیماری کرونا به 
واســطه اجتماعات، اتخاذ شده اســت. همچنین با توجه به آسیب دیدن 
بسیاری از کسب و کارهای نوپا از این پاندمی و نیاز این کسب و کارها به زمان 
برای بازگشت به حالت طبیعی، نمایشگاه امسال با دوماه تاخیر یعنی در 
تاریخ 22 الی 25 مردادماه برگزار می شود. رویدادهای جانبی این نمایشگاه 
اعم از »استیج«، »کافه سرمایه«، »اینوتکس کوآپ«، »اینوجوان« و سایر 

بخش های جانبی نمایشگاه نیز به صورت مجازی برگزار می شوند.
گفتنی است، نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس، به عنوان 
تخصصی ترین نمایشگاه در زمینه نوآوری در کشور به شمار می رود و طی 
هشت دوره برگزاری خود میزبان استارتاپ ها و شرکت های فناور زیادی از 

کشورهای مختلف بوده است.

كاهش ســرعت اینترنت چه تاثيری بر كسب و 
كارهای آنالین گذشته است؟ 

عضو هیــات مدیره اتحادیه کســب و کارهای اینترنتــی گفت: وضعیت 
اینترنت نســبت به سابق بهتر شــده اســت. در کرونا پیک های عجیب 
و غریبی را گذراندیــم. با توجه به اینکــه کرونا یک اتفــاق غیرمنتظره 
بود اما روند فعالیت کســب و کارهای آنالین را ُکند نکرد. خوشــبختانه 
کســب و کارهای اینترنتی آسیب چندانی ندیدند.شــاید اینترنت قطع 
شــد اما کســب و کارهای اینترنتی از کاهش ســرعت اینترنت متضرر 
نشدند. شــعار ســال:دبیر انجمن کســب و کارهای مجازی در پاسخ به 
این پرسش که چرا ســرعت اینترنت ُکند شده اســت؟  سرعت اینترنت 
 همیشــه ضعیف بوده و حاال با افزایش کاربرها این موضوع بیشــتر دیده 

می شود.
 البته امروز درباره کاهش سرعت اینترنت با چالش زیادی رو به رو نبودیم 
اما ممکن است کندی سرعت اینترنت در برخی از محدوده های تهران رخ 
داده باشد ولی در مرکز با مشکل خاصی مواجه نشدیم. اینترنت موبایل هم 
فعال دچار اختالل سرعت نشده است. چرا وعده وزیر ارتباطات محقق نشد؟ 
رضا الفت نسب با اشاره به وعده محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات 
گفت: یکی از برنامه های وزیر ارتباطات افزایش چهار برابری سرعت اینترنت 
بود. حال اینکه چرا سرعت اینترنت ُکند شده است، خود جای سوال دارد. 
او در پاسخ به این پرسش که کاهش سرعت اینترنت چه تاثیری بر کسب 
و کارهای آنالین گذشته است؟ پاسخ داد: قطعا کاهش سرعت اینترنت بر 
روند فعالیت کسب و کارها تاثیرگذار است. به هر حال سرعت اینترنت هر 
چه باالتر باشد کاربر در ساعت های بیشتری پاسخ گو است. البته وجه تمایز 
فروشگاه های اینترنتی با سایر وب ســایت های محتوا محور در این است 
که نوع طراحی وب سایت های فروشــگاه های مجازی از لحاظ گرافیکی 
سبک تر اســت. یعنی افراد صفحات خود را به نوعی طراحی می کنند که 
برای مخاطبان و خریداران سنگین نباشــد و افراد در صف انتظار نباشند. 
این موضوع در کســب وکارهای تاکسی های مجازی بیشــتر نمود دارد. 
یعنی چنانچه افراد در صف انتظار بیشتری قرار بگیرند به اپلیکیشن های 
رغیب مراجعه می کنند. الفت نسب با اشــاره به وضعیت کسب و کارهای 
مجازی در شرایط کرونا گفت: وضعیت اینترنت نسبت به سابق بهتر شده 
است. در کرونا پیکهای عجیب و غریبی را گذراندیم. با توجه به اینکه کرونا 
یک اتفاق غیر منتظره بود اما روند فعالیت کسب و کارهای آنالین را ُکند 
نکرد. خوشبختانه کسب و کارهای اینترنتی آسیب چندانی ندیدند.شاید 
 اینترنت قطع شد اما کسب و کارهای اینترنتی از کاهش سرعت اینترنت 

متضرر نشدند.

هشــدار جهانی برای ضدعفونی كردن غيراصولی 
كارتخوان ها

انجمن بین المللــی PCI به عنوان متولی تدوین اســتانداردهای امنیت 
صنعت پرداخت الکترونیکی، از دارندگان دستگاه های کارتخوان خواسته 
که هنگام ضدعفونی کردن دستگاه ها مراقب نفوذ آب و مواد ضدعفونی به 

داخل دستگاه باشند.
به گزارش روابط عمومی شــاپرک، این انجمن اعالم کرده که بســیاری 
از دســتگاه های کارتخوان نســبت به نفــوذ مایعات به درون دســتگاه 
مقاوم نبوده و این امر ممکن اســت به خرابی دســتگاه منجر شــود. این 
انجمن از دارندگان دســتگاه های کارتخوان خواســته تا برای ضدعفونی 
دستگاه و پاکســازی صفحه کلید و دیگر اجزای دستگاه حتما به دفترچه 
راهنمای نگهداری کارتخوان یا وب بســایت شرکت تولید کننده مراجعه 
کنند. با توجه به شــیوع ویروس کرونا بســیاری ازدارنــدگان تجهیزات 
کارتخوان و POS اقدام به ضدعفونی دســتگا ه های خود کرده اند که به 
نظر می رســد این میزان ضدعفونی گسترده موجب آســیب به دستگاه 
شــده اســت. این اتفاق نه فقط در ایــران بلکه در کشــورهای دیگر نیز 
افتاده و همین امر موجب شــده تا انجمــن بین المللــی PCI اقدام به 
 صدور اطالعیــه ای در خصــوص نحــوه ضدعفونی کردن دســتگاه ها

 کند.
این انجمن در اطالعیه خود پذیرندگان را از نصب پالستیک روی کارتخوان 
یا قرار دادن کارتخــوان در یک محفظه به منظــور ضدعفونی کردن آن 
نیز برحذر داشته اســت. انجمن PCI اعالم کرده از آنجایی که برخی از 
پذیرندگان ممکن اســت به تصور پیشگیری از آلوده شــدن کارتخوان، 
صفحه کلید یا همه دستگاه را با الیه های اضافی پوشانده یا در محفظه های 
خاصی قرار دهنــد، انجمن این روش را به هیچ عنــوان توصیه نمی کند، 
زیرا دســتگاه کارتخوان باید بدون هیچ شــی یا ابزار اضافی، مستقیماً در 
دســترس دارنده کارت باشد. پوشــاندن بخشی از دســتگاه یا همه آن، 
ریسک های دیگری از جمله احتمال نصب انواع اسکیمر را به دنبال خواهد 
داشــت. از این رو تأکید می شــود دارندگان کارتخوان از این کار اجتناب 
 کرده و در عوض، به صورت دوره ای اقــدام به ضدعفونی کردن کارتخوان

 به روش صحیح کنند.

اخبار

محموله کیت تشخیص کرونا برای تست ۴۰ هزار نفر به آلمان صادر شد
صادرات محموله کیت تشخیص ویروس کووید ۱۹ امروز از فرودگاه امام خمینی )ره( تهران به مقصد آلمان انجام شد، این اقدام پاسخی عملی به آنهایی است که نسبت 
به عزم، اراده، توان و فناوری زیست بوم اقتصاد دانش بنیان ایران تردید داشته اند. به گفته بهروز حاجیان تهرانی ، ۱۶ اردیبهشت یک محموله کیت تشخیص ویروس 

کووید ۱۹ شامل ۴۰ هزار تست ساخته شرکت دانش بنیان پیشتاز طب زمان، از فرودگاه امام خمینی)ره( تهران به مقصد کشور آلمان ارسال شد.

طی دو مــاه و انــدی که 
سوغات چینی ها به ایران 
رسید، بررســی ها حاکی 
از آن اســت که شیوع این 
ویــروس فرصت هایــی را 
برای رونق صنعت تجــارت الکترونیک و ازجمله 
آموزش آنالین فراهم کرده است. برای مهار شیوع 
این بیماری بیشتر صاحبان مشاغل در ماه اسفند 
تصمیم گرفتند تا کارمندان خود را دورکار کنند. 
از طرف دیگر طی ماه گذشته بسیاری از صنف ها 
نیز باالجبار تعطیل شدند. این بود که افراد صاحب 
کاری که خانه نشین شدند، به فکر افتادند که کاالها 

و خدمات خود را از بسترهای آنالین عرضه کنند. 
بنابراین الجرم خرید اینترنتی بــه یکی از گزینه 
های اصلی انتخاب مردم برای خرید تبدیل شــد. 
بر این اســاس، بررســی ها حاکی از آن است که 
شــیوع ویروس کرونا فرصت هایی را برای صنایع 
مراقبت های پزشکی آنالین، بیمه، صنایع مرتبط 
با سالمت، تجارت الکترونیک، سرگرمی  و آموزش 
آنالین، صنایع مرتبــط با کار و ارتبــاط از راه دور 

فراهم کرده و خواهد کرد.وزارت بهداشت نیز برای 
تشخیص افراد مبتال به کووید 19 تصمیم گرفت که 

مردم را تشــویق کند تا نرم افزاری را نصب کنند و 
سالمت یا بیماری آنها محرز شود. چنین قدم هایی 

نشان می دهد که رویکرد دولتمردان به بسترها و 
پلتفرم های آنالین متمایل شده است. 

برنده بحران كرونا تجارت الكترونيك و استارتاپ ها هستند

تقویت صنعت تجارت الکترونیک با شیوع کرونا 

نبود زیرساخت برای شکل گیری استارتاپ های حوزه دارو و درمان
هاله حامدی فر، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران

کرونا ازآنجا که روی کل صنایع تاثیرگذار بوده، بنابراین روی صنایع دارویی نیز به دلیل یک سری حساسیت ها و احتیاطات به طور قطع تاثیرگذار بوده است؛ اما تفاوت صنایع دارویی با سایر صنایع این بوده که در زمان 
قرنطینه نمی توانستند تعطیل کنند چون ما هیچ گاه نمی توانیم دارو را متوقف کنیم. شاید خیلی از شرکت های دیگر توانسته اند در زمانی تعطیل کنند، اما افراد درگیر در صنعت دارو در تمام این مدت فعاالنه سر کار 
آمده اند و حتی شاید بشود گفت در خیلی از موارد از حالت قبل بیشتر سرکار می آیند. به هر حال این موضوع یک سری مشکالتی را برای مدیران مجموعه ها ایجاد می کند. از طرف دیگر مسائلی مانند قرنطینه، تعطیلی 

سایر کشورها )زیرا خیلی از تامین کنندگان آنجا هستند(، کندی سیستم بانکی، نبودن پروازها برای ارسال اجناس و... صنایع دارویی را به خود مبتال کرده و تاثیراتی روی صنایع دارویی داشته است.
در زمینه پلتفرم های آنالین واقعیت این است که در حوزه دارو، ما داروخانه آنالین نداریم؛ یعنی داروخانه ای که داروهای نسخه ای را به صورت آنالین تحویل بدهد. دلیل آن نیز مالحظات پزشکی است که در کشور 
وجود دارد؛ ولی به هر حال کال پلتفرم های آنالین کمک بسیار زیادی به بنگاه ها و فعاالن اقتصادی کرده است. اگر پلتفرم های آنالین نبود، جلسات نمی توانست تشکیل شود و همچنین ارتباطات نمی توانست انجام 

شود. توجه داشته باشید که خیلی از دریافت، خرید و ارسال اجناس از طریق پلتفرم های آنالین انجام شد. بنابراین در این زمینه می شود بیشتر کار کرد. 
مساله کرونا یک یادآوری به ما کرد که ما کال از امکاناتی که داریم بتوانیم استفاده کنیم زیرا برخی مواقع ما این امکانات را برای فقط راحتی یا بهتر بودن یا کم کردن مثال تحرک و مسافرت درون شهری استفاده می 
کنیم، در حال حاضر باید یادمان باشد که ما این پلتفرم ها را باید گسترش بدهیم زیرا گاهی ممکن است هیچ راهی به غیر از استفاده از این پلتفرم ها نداشته باشیم و با شیوع کرونا بحث رشد و گسترش این پلتفرم ها 

باید جدی تر دنبال شود. 
برای اینکه پلتفرم های آنالین حوزه دارو و درمان شکل بگیرند باید زیرساخت های آن فراهم شود. ایجاد یک پلتفرم آنالین در حوزه دارو یا درمان با بحث قاچاق دارو، تامین دارو، ارز چهار هزار و دویست تومانی دارو و با 
همه این موارد گره می خورد و آن کسی که نگاه کالن دارد، باید بتواند این زیرساخت ها را در همه این زمینه ها فراهم کند. یعنی آن پلتفرم تحویل دارو صرفا باید چیزی باشد که ما مطئمن باشیم که مشکل سوءاستفاده 
دارویی، مشکل قاچاق دارویی، مشکل گران فروشی، مشکل قاچاق ارز و موارد بسیار دیگر ایجاد نکند. بنابراین زمانی که ما زیرساخت ها را ایجاد کردیم، می توانیم این پلتفرم ها را ران کنیم چون همه چیز خیلی ساده 
نیست. در این موارد دارو یک کاالی استراتژیک و حساس است، ارز آن ارز سوبسیدی است، مراجعی که دارو را تحویل می دهند باید افراد متخصص باشند و کسی که دارو را می نویسد باید متخصص باشد. زمانی که 
بتوانیم تمام این زیرساخت ها را درست کنیم، استارتاپ های دارو و درمان به طور اصولی شکل خواهند گرفت؛ ولی در غیر این صورت اگر بخواهیم صرفا یک چیزی را بدون  در نظر گرفتن تمام جوانب آن ران کنیم در 

قدم اول و دوم برای آن مشکالت بسیاری ایجاد می شود که محکوم به شکست است. 

موانع گسترش تجارت الکترونیک 
رضی حاجی آقامیری، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران 

ما همیشه وقتی راجع به صادرات صحبت می کنیم، در درجه اول باید ببینیم که صادرات را از جنس تجارت می دانیم یا خیر. بنابراین وقتی که مشخص شد صادرات از جنس تجارت منتها از نوعی که در خارج از مرزها 
اتفاق می افتد، است تکلیف روشن می شود که چگونه باید آن را مورد تحلیل قرار داد. به این ترتیب آن بخش از این نوع تجارت که به خارج مربوط می شود تابع قواعدی است که در خارج از کشور حاکم است یعنی مثل 
قواعد حاکم بر تجارت داخلی نیست یا به عبارت دیگر تجارت داخلی عمدتاً و یا در اکثر موارد ناچار نیست مثل صادرات تابع قوانین خارجی باشد. این نوع تجزیه و تحلیل از صادرات، کامال مشکل آن را نشان می دهد. پس 
می توان گفت صادرات با دو چالش رو به روست؛ یکی داخلی یعنی همان مشکالتی که تجارت داخلی دارد و دوم همان چالش هایی است که عالوه بر مشکالت تجارت داخلی، ناشی از ارتباط ما با خارج از کشور است. 
این ارتباط انواع مختلف دارد؛ یکی ارتباط بین خریدارو صادرکننده که می خواهند برای انجام معامله به کشورهای مبدأ و مقصِد صادرات به منظور گفتگو و عقد قرارداد و بررسی موقعیت طرفین، بازاریابی و تبلیغات 
یا کارهایی از این قبیل، رفت و آمد کنند و با مشکل ویزا و اختالالت حاکم بر اینترنت در ایران مواجه هستند. دسته دوم مشکالتی است ناشی از قوانین حاکم بر تجارت بین المللی که در خارج از ایران در ارتباط با ایران 
تنظیم شده و کامال و به شدت می تواند بر صادرات ما تاثیرگذار باشد، مانند تحریم. زمانی که ما تحریم هستیم چاره ای نداریم جز اینکه خودمان را با قواعد آنها وفق بدهیم؛ یعنی کشور ما مستقیما به خاطر ممنوعیت 
ورود کاالی ایرانی نمی تواند به بعضی از کشورهای خارجی مثل آمریکا صادرات داشته باشد. مشکل دیگر این است که بانک های خارجی حتی اگر در آمریکا نباشند، تابع قوانینی که آمریکا مبتنی بر تحریم گذاشته، 
قرار می گیرند و از این طریق ما برای وارد کردن ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه می شویم. هیچ کدام از این مشکالت ربطی به کرونا ندارد. حال فرض کنیم که کرونا نبود، آیا وضع تجارت داخلی و خارجی ما به 
دالیلی که گفتم خیلی بهتر از وضعیت فعلی بود؟ خیر، این گونه نیست. یعنی کرونا هم نبود ما به خاطر عدم ارتباط متعارف بین المللی که بزرگ ترین مشکلی است که بر صادرات کشور تاثیر می گذارد با چالش بزرگی 
در اقتصاد ایران مواجه بودیم. منظور از چالش بزرگ عدم دستیابی به رشد اقتصادی باال برای توسعه پایدار است، مبارزه با مشکل رشد بیکاری و تورم افسارگسیخته است ایجاد بستر مناسب برای توسعه و جهش تولیدی 

است که بدون شک باید به هدف صادرات انجام شود زیرا تولید محدود به مصرف داخلی قابلیت توسعه درازمدت ندارد. مهم ترین عامل در نیل به این اهداف صادرات است و بس. 
تنها ویژگی مسئله کرونا این است که رفت و آمد تاجران از داخل به خارج و بالعکس را محدود کرده است یعنی اگر در حال عادی قبل از بحران ناشی از شیوع بیماری کووید 19 با مشکل ویزا ناشی از تحریم رو به رو 
بودیم پس از پیدا شدن این ویروس اصال پروازی وجود ندارد که احتیاج به داشتن روادید ورود به جایی داشته باشد. این همان چیزی است که مزید بر علت است. این مساله ای است که مرتبط با کروناست واال در ارتباط 
با تجارت خارجی و صادرات، اتفاق دیگری به خاطر کرونا نیفتاده و نخواهد افتاد. مشکل ناشی از کرونا پیدایش شرایطی است که موجب شده نرخ بیکاری ناشی از عدم رشد اقتصادی حاصل از تحریم و تیرگی ارتباط 
بین المللی به شکلی فزاینده باال برود و برای دولتی که با مشکل عدم درآمد کافی حاصل از تقریبا توقف صادرات نفت و منابع مالیاتی برای اداره کشور رو به روست هزینه کالنی  را برای پرداخت حقوق بیکاری تحمیل 
کند. پس ما باید منتظر بمانیم تا بحران کرونا خاتمه پیدا کند، شاید مجددا پروازها برقرار شود و ارتباطات شکل بگیرد. اما در این شرایط خاص و شاید بتوان گفت شرایطی که در آینده پس ازاین دگرگونی طبیعی دیگر 
خاص نخواهد بود و باید آن را به گونه ای شرایط طبیعی جدید یا آینده نامید اگر تردد هم نباشد یا به صورت محدود انجام شود باید وضعیتی را به وجود بیاوریم که کارمان با تلفن وموبایل از طریق اینترنت و شبکه های 
ارتباطی اجتماعی حل شود. قطعا این موضوع اگر زیاد طول بکشد برای تجارت خارجی یک آفت است چون ما به عنوان صادرکننده و همچنین خریدار نیاز به رفت و آمد داریم. به عبارتی می توان گفت شبه کرونایی 
به نام تحریم برای اقتصاد ایران قبل از بروز این اپیدمی کرونای اصلی و طبیعی که جان انسان ها را به خطر انداخته وجود داشته است. به این ترتیب در این شرایط بحرانی و احتماال در شرایط عادی آینده برای ایجاد 
بستری که الزم داریم باید از دولت ها بخواهیم سر سازگاری با ملت از طریق رفع مشکل کندی و نارسایی و قطعی اینترنت داشته باشند. ما چگونه در شرایط قرنطینه  و بعد از آن وضعیت حفظ فاصله اجتماعی بدون 
اینترنت برای ارتباطات اقتصادی و اجتماعی جلسه بگذاریم، در مدارس و دانشگاه ها تدریس کنیم  و از این قبیل امور را سامان دهیم؟ اگر واقعا دولت می خواهد تجارت الکترونیک داشته باشیم اولین چیزی که ما الزم 
داریم یک اینترنت روان است. آنچه به ما آسیب می زند اینترنت پرپیچ و خمی است که به همه کارها آسیب وارد می کند. در حال حاضر اینترنِت موبایل و خطوط ثابت شرکت های مخابراتی هیچ کدام پاسخگوی نیاز ما 
نیست. بنابراین تجارت الکترونیک با این وضعی که در سیستم اینترنتی کشورِ ما وجود دارد امکان پذیر نیست و موفقیتی نخواهد داشت. اولین قدم اینترنت روان و فعال و قابل اعتماد است ولی در مراحل بعدی تجارت 
الکترونیک احتیاج به بانک دارد. اگر ما می خواهیم تجارت الکترونیک با خارج داشته باشیم چگونه می توانیم بدون اینترنت در شرایط تحریم با خارج از کشور مبادله پولی کنیم؟ ما چگونه می توانیم فعالیت اقتصادی 
و  تجارتی داشته باشیم وقتی امکان تجارت الکترونیک وجود ندارد. چگونه صنعت توریسم را به عنوان ممر درآمد ارزی قابل توجهی که می تواند جایگزین صادرات نفت و سایر منابع طبیعی کشور بشود را فعال  کنیم 
وقتی امکان استفاده از کارت اعتباری معتبر بانک های بین المللی به خاطر تحریم را نداریم؟ تجارت الکترونیک یعنی من در خانه ام نشسته ام و کاال در انبار است و از طریق کارت اعتباری یا روش های دیگر معامله می 

کنم. مگر می شود بدون رد و بدل پول تجارت کرد؟ رد و بدل پول را باید از طریق بانک انجام داد.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

با حمایت معاونــت علمی و فناوری ریاســت 
جمهــوری، »وبینار شناســایی و آشــنایی با 
فرصت های صادراتی ترکیه«، 17 اردیبهشت ماه 

سال جاری برگزار می شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، با توجه به 
این که ایران و ترکیه دو همســایه با بیشــترین 
اشــتراکات فرهنگی و مذهبی هستند توسعه 
ســطح همکاری های علمی و فناورانه دو طرف 
یک ضرورت است. ایران در بسیاری از حوزه های 
علمی پیشتاز در خاورمیانه است و ترک ها نیز در 
حوزه های بازرگانی و تجارت تجارب زیادی دارند 
که اگر این دو با هم تلفیق شود، می توان به آینده 

خوب همکاری های دو کشور امیدوار بود.

بر همین اساس و با توجه به این که بازار ترکیه 
برای فنــاوران ایران یــک بازار بکر و پرســود 
اســت رویداد فناورانه وبینــار ترکیه با حمایت 
معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با 
محورهای »درآمدی بر زیســت بــوم نوآوری 
ترکیه« و »شناســایی فرصت هــا و مالحظات 
کاربردی صــادرات و واردات از طریق ترکیه« 

برگزار می شود.
در ایــن رویــداد فناورانه که چهارشــنبه 17 
اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، »راهکارهای 
نوین برندینگ واســطه ای ترکیه«، »دسترسی 
به پلت فرم های آنالین فروش و معرفی خدمات 
مرکز فناوری های پیشرفته ایران در ترکیه« نیز 

ارائه خواهد شد.

تپســی در ادامه تالش برای خدمت رسانی در شرایط 
ویژه شــیوع بیماری کوید- 19، سرویس جدید خود 
را برای ارسال انواع بســته و کاال با نام »پیک تپسی« 
راه اندازی کرد. این سرویس، به صورتی مجزا از سایر 
سرویس های این تاکسی اینترنتی، صرفا جهت ارسال 
انواع کاال ارائه خواهد شد و کاربران می توانند بسته های 
خود را از طریق »پیک تپسی« به مقصد مورد نظرشان 
ارسال کنند.با استفاده از این سرویس، می توان به غیر 
از بسته های کوچک، بسته های بزرگ تر را که نمی توان 
با موتور حمل کرد نیز به راحتی به مقصد مورد نظر خود 
فرستاد.تپسی عالوه بر راه اندازی سرویس »پیک«، با 
توجه به استقبال کاربران از سرویس »همیار«، نسخه 
جدیدی از این سرویس را با امکانات بیشتر ارائه کرده 
است. در نسخه جدید سرویس همیار، می توان جزییات 

ســفارش خرید را که پیش از این از طریق مکالمه یا 
ارســال پیام بین راننده و مســافر امکان پذیر بود، در 
مراحله درخواست خودرو، داخل اپلیکیشن وارد کرد. 
همچنین در نسخه جدید سرویس همیار، مراکز خرید 
در محدوده مبدا انتخابی کاربر روی نقشه نشان داده 
می شــود و به این ترتیب به کاربران کمک می شود تا 
راحت تر مقصد خرید خود را مشخص و انتخاب کنند.

سرویس »همیار تپسی«، با توجه به نیاز مردم به حفظ 
نکات بهداشــتی و عدم خروج غیرضروری از منزل در 
اوج بحران شیوع ویروس کرونا در زمانی بسیار کوتاه 
توسط تیم محصول تپسی ارائه شد تا شهروندان به ویژه 
افرادی که با توجه به شرایط جسمانی یا کهولت سن، 
امکان انجام خریدهای خود را نداشتند، از طریق همیار 

تپسی، اقالم مصرفی مورد نظر خود را تامین کنند.

سرویسجدید»پیکتپسی«راهاندازیشدفناورانایرانیفرصتهایصادراتیترکیهراشناساییمیکنند
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