
در شرایطی که تصور می شد آمریکا و چین با امضای مرحله اول توافق تجاری 
موفق به حل بسیاری از اختالفات شــده اند، منازعات تجاری و اقتصادی آنها 
بخصوص پس از شیوع کرونا تشدید شده است.به گزارش ایرنا، افزون بر منازعات 
اقتصادی، روابط سیاسی دو کشور افول کرده و روزانه سیاستمداران دو طرف 
مشغول حمالت و هجمه های لفظی هستند و رسانه های دو طرف نیز مطالب 
انتقادی وسیعی منتشر کرده اند.همزمان آمریکا فشارهای خود را بر چین افزایش 
داده و تالش می کند تا این کشور را مسئول شیوع ویروس کرونا معرفی کند و از 
متحدانش نیز برای همکاری دعوت کرده است اما چین کماکان تاکید می کند 
که منشاء ویروس را دانشمندان باید پیدا کنند.حاال اما با گذشت زمان موضوع 
بار دیگر به تجارت بازگشته است نقطه ای که همواره سرخط منازعات دو طرف 

بوده است از آمریکا صداهایی به گوش می رسد که باید بار دیگر با چین مذاکراتی 
را آغاز کرد که بشدت با فشار توام باشــد.اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا بار دیگر حاضر به مذاکره باشد، مشخص نیست ضمن آنکه خودش می 
گوید عالقه ای به این کار ندارد اما در چین هم چنین تمایلی اصال وجود ندارد در 
واقع از دیدگاه چین این کشور در همان مرحله اول توافق تجاری به اندازه کافی 
به آمریکا امتیاز داده و موافقت کرده است ۲۰۰ میلیارد دالر از کاالهای آمریکا 
را در طول دو ســال خریداری کند.روزنامه گلوبال تایمز می نویسد: صداهایی 
از تندروهای آمریکایی به گوش می رســد که می گویند باید مذاکراتی جدید 
با چین داشته باشیم این موضوع سونامی خشم را در میان چینی های صاحب 
نظر به دنبال داشته است.در خود چین پیشتر نیز انتقادهای زیادی به این کشور 

شده است که امتیازهای ویژه ای در مرحله اول توافق به آمریکا داده است و برای 
همین اگر قرار باشد مذاکراتی دوباره انجام شــود، طبیعتا پکن حاضر به دادن 
چنین امتیازاتی نخواهد بود.شــیوع کرونا هم ظاهرا باعث شده است تا جنگ 
تجاری ۲۲ ماهه دو کشور که به آتش بس و یک توافق نیم بند رسیده بود، دوباره 
سر باز کند و مشخصا تنش های اقتصادی دو طرف در حال افزایش است.سونگ 
پینگ از کارشناسان اقتصادی می گوید که چین از مذاکرات دوباره نگران نیست 
از فسخ توافق هم نگران نیســت.او می افزاید : اگر این توافق فسخ شود خیلی 
هم برای چین به دلیل امتیازاتی که داده بود بد نمی شود االن هم که انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا نزدیک است. بنا بر این واشنگتن باید در اندیشه مساله 
باشد چین ضرری نمی کند."گالینگ یو" از آکادمی علوم اجتماعی چین گفت: 

ما اسناد را با دقت بررسی کرده ایم مذاکراتی خیلی مستدل و مستند داشته ایم.
او گفت: اگر آمریکا بخواهد اقدامی خالف انجام دهد و ضد چین دست به اقدامی 
بزند، می دانیم چطور باید برخورد کنیم و چه واکنشی نشان دهیم. بسرعت می 
توانیم تالفی کرده و به اقتصاد آمریکا لطمه بزنیم.اولین فار از توافق تجاری چین 
و آمریکا برای پایان دادن به نبرد تجاری آنها در ماه ژانویه در واشنگتن امضا شد 
اما آمریکا بار دیگر فشارهای اقتصادی،  تجاری و سیاسی بر چین را افزایش داده 
است و استمرار این روند می تواند باعث شروع درگیری ها و رویاروهایی تجاری 
مضاعف برای دو کشوری شود که پیشتر نیز در مســایلی چون تایوان،  دریای 
شرقی و دریای جنوبی و ارزهای ملی دچار منازعات شدیدی هستند بخصوص 

آنکه چین نشان داده است دیگر زیربار فشارهای آمریکا سرخم نخواهد کرد.

قیمت طال در معامالت روز پنجشــنبه بــازار جهانی پــس از این که رئیس 
 بانک مرکــزی آمریکا احتمــال نرخهــای بهره منفــی را انــدک ارزیابی

 کرد، با کاهش روبه رو شد.
به گزارش ایســنا، هــر اونس طال بــرای تحویــل فــوری در معامالت روز 
جاری بازار ســنگاپور بــا ۰.۲ درصد کاهش، بــه ۱۷۱۲ دالر و ۵۸ ســنت 
 رســید. بهای معامالت این بازار روز گذشــته ۰.۸ درصد افزایش پیدا کرده

 بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۷۲۱ دالر 
و ۶۰ سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز گذشــته با ۹ دالر و ۶۰ سنت 

معادل ۰.۶ درصد افزایش، در ۱۷۱۶ دالر و ۴۰ سنت بسته شده بود.به گفته 
آوتار ساندو، مدیر ارشد کاال در شرکت فیلیپ فیوچرز، اظهارات پاول مبنی بر 
این که مایل نیست نرخهای بهره منفی شود، مانع صعود قیمت طال شد با این 

حال مجموع اظهارات وی برای طال مثبت است. 
قیمتها روز گذشته پس از این که پاول گفت اقتصادها به دلیل شیوع ویروس 
کرونا وضعیت خوبی ندارد و باید اقدامات محرک مالی بیشــتری انجام داد، 

صعود پیدا کرده بودند.
جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه وعده داد که از اختیارات 
بانک مرکزی در صورت لزوم استفاده خواهد کرد و خواستار هزینه مالی بیشتر 

برای کمک به اقتصاد کشور شد که از شــیوع ویروس کرونا به شدت آسیب 
دیده است.

بانک مرکزی آمریکا به منظور تعدیل صدمات اقتصادی پاندمی کرونا، نرخ های 
خود را نزدیک صفر نگه داشته و تریلیون ها دالر نقدینگی را به بازارهای مالی 

تزریق کرده است. 
ســایر بانک های مرکزی و دولتهای جهان نیز برای حمایت از اقتصادشــان 
در برابر تبعات شیوع پاندمی کرونا، اقدامات مشــابهی را به اجرا گذاشته اند. 
تحلیلگران می گوینــد اقدامات محرک مالی و پولی گســترده از قیمت طال 
در بلندمدت پشتیبانی خواهد کرد. در ســطح جهانی تدابیر محرک مالی به 

ارزش ۱۵ تریلیون دالر برای مقابله با تبعات اقتصادی شیوع پاندمی ویروس 
کرونا به اجرا گذاشته شده است.بر اساس گزارش رویترز، همه نگاهها منتظر 
آمار هفتگی متقاضیان دریافــت بیمه بیکاری در آمریکا بــه منظور ارزیابی 
دورنمای اقتصادی این کشور است.در بازار ســایر فلزات ارزشمند، هر اونس 
 پاالدیم برای تحویل فوری ۰.۸ درصد صعود کرد و به ۱۸۳۲ دالر و ۷۱ سنت 

رسید.
 هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۱.۱ درصد کاهش، ۱۵ دالر و ۴۷ ســنت 
معامله شد. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۱.۳ درصد افزایش، در ۷۶۶ 

دالر و ۷۲ سنت ایستاد.

کنفرانس تجارت و توسعه ســازمان ملل )آنکتاد( با 
اشاره به این که برآوردها در چند هفته گذشته تیره تر 
شده است، پیش بینی کرد تجارت جهانی با روندی 
که از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ به این طرف کم 
سابقه بوده، افت خواهد کرد.به گزارش ایسنا، آنکتاد 
اعالم کرد که تجارت کاال در ســه ماهه نخست سال 
۲۰۲۰ در مقایسه با ســه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ به 
میزان ســه درصد کاهش پیدا کرد و در ســه ماهه 
دوم ۲۶.۹ درصد کاهش پیــدا خواهد کرد. بر مبنای 

ساالنه، تجارت جهانی در سه ماهه اول ۳.۳ درصد و 
در سه ماهه دوم ۲۹ درصد کاهش خواهد داشت.به 
گفته استیو مک فیلی، استراتژیست ارشد آنکتاد، در 
جریان بحران مالی جهانی ۲۰۰۹ کاهش تجارت به 
درجات مشابه وجود داشــت اما این کاهش به شدت 
سال ۲۰۲۰ نبود. در آن زمان تجارت جهانی مطابق 
با احیای اقتصاد جهانی به سرعت رشد کرد.بر اساس 
گزارش رویترز، آنکتاد اعالم کرد که دیدگاهش از سه 
ماهه اول که ابتدا رشد حدود یک درصد ارزش تجارت 

را پیش بینی کرده بود، از ۲۴ مارس مرتبا تیره تر شده 
 )WTO( است.پیش از این هم سازمان جهانی تجارت
پیش بینی کرده بود که تجارت جهانی امسال به دلیل 
شیوع بیماری کووید ۱۹ به میزان شدیدتر از بحران 
مالی یک دهه قبل کاهش پیدا خواهد کرد و تجارت 
جهانی در ســال ۲۰۲۰ بین ۱۳ تا ۳۲ درصد کاهش 
پیدا خواهد کرد در حالی کــه در جریان بحران مالی 
سال ۲۰۰۹، تجارت جهانی ۱۲.۵ درصد رشد منفی 

پیدا کرده بود.

توکیوبخشی از مجموعه سینماهای اصلی در کشور ژاپن 
پس از چند ماه تعطیلی به دلیل ویــروس کرونا، بار دیگر 
فعالیت خود را از ســر گرفتند.به گــزارش ورایتی، دولت 
ژاپن از اواســط ماه آوریل و در واکنش به شیوع ویروس 
کرونا به تعطیلی ســینماها در توکیو و دیگر شــهرهای 
این کشور دســتور داد اما با کنترل نسبی این بیماری در 
ژاپن، بخشی از سینماها در این کشور به صورت آزمایشی 
بازگشایی شدند.ژاپن سومین بازار بزرگ سینمایی جهان 
پس از آمریکا و چین است و آغاز مجدد فعالیت سینمایی 
در این کشــور حاکی از قدمی بزرگ به سوی آغاز مجدد 
فعالیت سینماها در ســطح جهانی خواهد بود. مقام های 
چین نیز هفته گذشــته اعالم کردند به سالن های سینما 

اجازه داده خواهد شــد تا به شرط رعایت دستورنامه های 
ایمنی دوبــاره کار خود را آغاز کنند. »توهو ســینما« که 
بزرگترین مجموعه سینماهای زنجیرهای در ژاپن است 
روز سه شــنبه اعالم کرد ۱۰ مجموعه ســینمایی را در 
مناطقی با کمترین موارد ابتال به ویروس کرونا بازگشایی 
می کند. سینماهای سراسری »آئون« نیز از آغاز فعالیت ۲۷ 
مجموعه چندمنظوره سینمایی در ژاپن از تاریخ ۱۸ می 
خبر داد. »شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن اوایل هفته اعالم 
کرد که دولت در تالش برای برداشتن حالت اضطراری در 
۳۴ بخش از کشور است که موارد ابتالی کمتری را به ثبت 
رسانده اند، اما شهرهای توکیو، اوســاکا و دیگر شهرهای 
پرجمعیت ژاپن همچنان در شرایط قرنطینه خواهند ماند.

بانک توســعه جدیــد بریکــس )ان دی بــی( به 
هندوســتان ۱ میلیارد دالر وام اضطراری داد تا با 

شیوع ویروس کرونا مقابله کند.
به گزارش راشاتودی، بانک توسعه جدید بریکس 
)ان دی بــی( به هندوســتان ۱ میلیــارد دالر وام 
اضطراری داد تا با شیوع ویروس کرونا مقابله کند.

طبق بیانیــه این بانک این برنامــه کنم اضطراری 
در جلســه روز ۳۰ آوریل هیأت مدیره ان دی بی به 

تصویب رسیده است.
ژیان ژو، نایب رئیس بانک ان دی بی گفت: ان دی بی 
کاماًل به حمایت از کشــورهای عضو گروه بریکس 
در زمان بحران پایبند اســت. برنامه وام اضطراری 

به هندوســتان واکنش ســریعی به درخواســت 
 دولت هند برای کمک در مبارزه با شــیوع کووید 

۱۹ بود.
این وام برای تقویت سیســتم بهداشــتی هند و 
همچنیــن کمــک اقتصــادی بــه گروه هایــی 
 کــه از شــیوع ویــروس بــه شــدت آســیب

 دیده اند می باشد.
روز سه شنبه هم نخســت وزیر هند، نارندرا مودی 
بسته مالی نجات جدید و عظیم ۲۶۶ میلیارد دالری 
این کشــور برای کمک به مقابله با ویروس کرونا را 
معرفی کرد. این بسته مالی معادل ۱۰ درصد تولید 

ناخالص داخلی این کشور است.

ســخنگوی ســتاد راهبری آزاد ســازی ســهام 
عدالت گفــت: اخبار منتشــر شــده درخصوص 
 مجاز شــدن فــروش وکالتی این ســهام صحت

 ندارد.
حســین فهیمی گفت: همچنان خریــد و فروش 
وکالتی سهام عدالت و تنظیم سند رسمی در دفاتر 
اسناد رسمی ممنوع است.وی اظهار داشت: آنچه 
که در ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت تصمیم 
گیری شده است، ایجاد تســهیل در فروش سهام 
عدالت اســت. زمانی که ســهام عدالت آزادسازی 
شود، شــبکه کارگزاری ها و روش های فروشی که 
هم اکنون برای ســهامداران فراهم اســت، برای 

ســهامداران عدالت نیز مهیا خواهد شــد.فهیمی 
 ادامه داد: نظــر رئیس جمهوری محترم و ســتاد
 هماهنگــی اقتصــادی دولــت این اســت که از 
نظام بانکــی هم بــرای فــروش ســهام عدالت 
اســتفاده شــود و تســهیالت بیشــتری در 
اختیــار آن دســته از ســهامدارانی کــه قصــد 
 فروش بخشــی از ســهام عدالت خــود را دارند،

 قرار گیرد.
سخنگوی ســتاد راهبری آزاد سازی سهام عدالت 
گفت: هم اکنون موضوع فوق در شورایعالی بورس و 
اوراق بهادار مطرح است و هنوز جزئیات آن مصوب 

و ابالغ نشده است.

رکود قیمت نفــت و توافــق کاهش تولیــد اوپک 
پــالس ســبب می شــود روســنفت ۲۱ درصد از 

سرمایه گذاری های خود را کاهش دهد.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقــل از رویترز، ایگور 
ســچین، مدیرعامل شــرکت روســنفت روسیه به 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه گفت: که 
این شــرکت با توجه به توافق کاهش تولید سازمان 
کشــورهای صادر کننده نفت )اوپک( و متحدانش، 
موســوم به »اوپک پــالس«، ۲۱ درصــد از هزینه 

سرمایه گذای این شرکت معادل ۲۰۰ میلیارد روبل 
)۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر( می کاهد.

وی در نشســتی در کاخ کرملین بــه پوتین گفت: با 
توجه به شــرایط بحرانی بازار جهانی نفت و به دلیل 
توافق کاهش تولید، بی شک باید بخشی از هزینه های 
سرمایه را بهینه کنیم.مدیرعام روسنفت همچنین از 
پوتین خواست تا مالیات اکتشاف های زمین شناسی 
را به تعویق بینــدازد و تعرفه های انتقــال نفت را با 
قیمت های کنونی نفت تعدیــل کند.به گزارش مهر، 

قیمت نفت خام برنت در سه ماه نخست امسال و پیش 
از توافق کاهش تولید اوپک پالس در ماه مارس ۶۵.۶ 
درصد ســقوط کرد.وزیران نفت و انرژی کشورهای 
عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( در دهمین نشست فوق العاده خود از طریق 
وبینار در ۱۲ آوریل )۲۴ فروردین ماه( متعهد شدند 
تولید روزانه خود را از اول ماه مه )۱۲ اردیبهشت ماه( 
۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشــکه در ماه های مه و ژوئن 

کاهش دهند.

اوج گیری دوباره اختالفات تجاری چین و آمریکا

ناامیدی طال از منفی نشدن نرخ های بهره آمریکا

۲۵ درصد تجارت جهانی آب می رود

مجاز شدن فروش وکالتی سهام عدالت تکذیب شدبانک بریکس یک میلیارد دالر به هندوستان وام دادبازگشایی سومین بازار بزرگ سینمایی جهان

روسنفت ۲۱ درصد از سرمایه گذاری های خود می کاهد
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محافل شده است...

  هومن حاجی پــور، معاون 
کسب و کار اتاق بازرگانی تهران

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

ادامه  د ر صفحه۲

متن کامل  د ر صفحه3

3

3

 افت سهم خانوار
 از سفره اقتصاد

  شرط  جذابیت  اوراق 
دولتی برای  مردم

آیا  با  مصوبات  جدید خودرویی  قیمت  خودرو  متعادل  می شود؟

احتکار  خودرو   جرم   است
صفحه۲

صفحه۲

الزام  قانونی  
تمدید  2ماهه  
اجاره  نامه 

مستاجران    تا پایان  بهار
 در  خانه های  شان  بمانند 

ســهم مصرف خانوار به تولید ناخالص داخلی در 
ایران بسیار کمتر از متوسط جهانی است. در حالی 
که متوسط جهانی این نرخ برابر با ۶۲ درصد است 
ســهم خانوار ایرانی از تولید ناخالص ملی از ۵۰ 
درصد به ۳۸ درصد در سال ۹۸ کاهش یافته است.

فرشاد مومنی، اســتاد اقتصاد دانشگاه عالمه در 
همین رابطه می گوید: گزارش های رسمی بیانگر 
این است که سهم نهایی خانوارها از تولید ناخالص 
ملی در میانه دهه هشــتاد حدود ۵۰  درصد بوده 
اســت. در ســال ۹۷ به حدود ۴۲  درصد و در اثر 
شوک فاجعه آمیز نرخ ارز که در این سال به شکل 
بی سابقه ای سبب فقرزایی در کشور شد، در سال 
۹۸ به حدود ۳۸  درصد رسید. این مساله به معنای 

این است که یک رکن ...

کارگزاری بانک مرکزی در راستای کاهش هزینه های 
معامالتی، تسهیل دسترسی بانک ها و موسسات مالی 
غیر بانکی به اوراق بدهی دولتی و نیز اتکای تامین 
مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار، در نظر دارد 
بازار اولیه فروش این اوراق را در بازار بین بانکی ایجاد 
کند. در رابطه با این اقدام موافقان و مخالفان اقتصادی 
اظهارنظرهایی را داشته اند. برخی از تاخیر دولت در 
اجرای عملیات بازار باز ایراد گرفته اند و برخی دیگر 
این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و نتایج مثبت بسیاری 
را برای آن پیش بینی کرده اند. در این رابطه کامران 
ندری، کارشناس اقتصادی گفت: در بعد درآمدی 
بهترین راهکار فــروش اوراق بدهی دولت به مردم 

است. به شرطی که قیمت اوراق...



اقتصاد2
ایران وجهان

مشکالت زیرساختی در توسعه 
استارت آپ ها 

  هومن حاجی پور، معاون کسب و کار اتاق تهران
همه افراد در جامعه تحت تاثیر پیامدهای این اتفاق ناخوشایند 
درخصوص آثار و نتایج آن صحبت می کنند و امیدوارانه از درمان و 
کنترل آن سخن می گویند. شاید برای اولین بار بود که عملکرد ما 
به عنوان یک کشور و فارغ از دولت و مردم و فعاالن اقتصادی در یک 
بحران مشابه با سایر کشورها سنجیده شد و انصافا باید اذعان کرد 
با توجه به امکانات موجود انتظار می رفت این پدیده آثار مخرب تر 
از این داشته باشد، هرچند که در حال حاضر نیز نقدهای جدی به 

عملکردها وارد است.
 قصد این نیست که در این چند خط به آسیب شناسی ریشه ای 
عملکرد هریک از بخش ها، به خصوص دولت و بخش خصوصی 
در این بحران پرداخته شود. به نظر می رسد تمرکز دریچه دید به 
کسب و کارها و از آن مهم تر ضرورت توجه به بخش های نوآور که 
در همه جای دنیا کلید رفع برخی از مشکالت هستند اثربخش تر 
از نقد کلی عملکرد دولتی است که با سیلی از کمبودها و مشکالت 

دست و پنجه نرم می کند.
مطالعه بررسی گزارش های کارشناسی معتبر درخصوص آثار بحران 
کرونا بر کســب و کار از جمله گزارش موسسه مکنزی، مجموعه  
pwc ، اکسنچر و ... نشان می دهد نه تنها کرونا به تنهایی یک معضل 
جدید برای کسب و کارهاست، بلکه موجب تشدید سایر مشکالت 
نیز شده و بسیاری از بخش ها را به طور جدی با اخالل مواجه کرده 
است. در این میان شرکت های کوچک تر و بخش خدمات با آسیب 
به مراتب بیشتری مواجه شده اند. بررسی های میدانی صورت گرفته 
در کشور ما نیز حاکی از همین روند است. کرونا عالوه بر مشکالتی 
که خود جدیدا ایجاد کرده، مشکالتی نظیر ناکارآمدی دستگاه های 
دولتی، زمانبر بودن فرایندهای بروکراتیک دولتی، مدیریت ریسک 
سرمایه گذاری و تامین مالی و... را تشدید کرده است. جلوگیری 
از تشدید مشکالت فعلی در فضای کسب و کار بر اثر کرونا یکی از 
مهم ترین اهداف بسیاری از دولت ها در شرایط بحران کروناست. 
چرا که معضل اصلی که جلوتر به آن پرداخته خواهد شد، قابلیت 
تغییر و یا منع ندارد، اما جلوگیری از تشدید معضالت موجود، راهکار 
اثربخش تری است. متاسفانه تمرکز دولت در حل مشکالت جدید 
مانند کمبود امکانات درمانی و بهداشتی و از این دست باعث شد از 
عوامل 11گانه بهبود محیط کسب و کار کمی غافل باشیم که این 

مساله می تواند آثار درازمدت تری داشته باشد. 
 به اذعان موسسه مکنزی، اصلی ترین چالشی که با شیوع ویروس 
کرونا برای کسب وکارها ایجاد شد، تغییر رفتار مشتریان بود که به تبع 
آن محصوالت و کانال های توزیع و فروش این کسب وکارها نیز تحت 
تأثیر قرار گرفت. این یک معضل مشترک برای همه کسب و کارها و 
برای همه کشورهاست. این معضل اصلی ترین عامل اختالل، نابودی 
و حتی رشد بخش های مختلف کسب و کارها در بخش های مختلف 
بود. کسب و کارهایی مانند فناوری اطالعات، تجهیزات پزشکی، 
سالمت فردی، تولید و فروش اقالم بهداشتی و... از جمله بخش هایی 
بودند که بازار به آنها اقبال نشان داد و بدین ترتیب هم در تولید و هم 
تقاضا با رشد قابل توجهی مواجه شدند؛ اما طیف وسیعی از کسب 
و کارها نیز تا سر حد تعطیلی پیش رفتند و آنها که ریسک باالتری 
داشتند و نوپاتر بودند عمال از چرخه رقابت حذف شدند، اخبار تلخی 
که درخصوص چند استارت آپ ایرانی نیز شنیدیم؛ از تعدیل نیرو در 
»علی بابا« و »اسنپ« تا تعطیلی کامل استارت آپ های نوپایی مثل 

»چیلیوری« و »میوه باکس«.
نقش کلیدی استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپای نوآور در آینده 
اقتصاد کشــور می طلبد تا در رکود و تعطیلی این دسته از کسب 
و کارها کمی بیشتر توجه و سعی کرد اولویت حمایتی را بیشتر 
بر آنها متمرکز کرد. هرچند در حال حاضر منابع محدود مالی در 
کشور باعث شده تا از این برنامه بلندمدت غافل باشیم و به حفظ 
کسب و کارهایی بپردازیم که در کوتاه مدت به نیازهای اولیه جامعه 

پاسخ می دهند. 
اما باید توجه کرد که گسترش هرچه بیشتر فعالیت های شرکت های 
استارت آپی و فناوری در کشور، عالوه بر رشد فرهنگ کارآفرینی و 
مرتفع ساختن بسیاری از مشکالت اقتصادی می تواند میزان بیکاری 
را نیز بدون سرمایه گذاری مستقیم دولت کاهش دهد، ارزش افزوده 
باالیی ایجاد کند، در آینده در فضای رقابتی فناورانه جهانی به جذب 
سرمایه گذاری خارجی کمک کند و ده ها مزیت دیگر که خارج از 

حوصله این یادداشت است.
شرکت های استارت آپی برای جلوگیری از ضرر و زیان بی شمار 
در این بحران، نیازمند راهکارهای خالقانه برای رفع چالش ها در 
زمینه های مختلف سرمایه انسانی، مدیریت زنجیره تأمین، فروش 
و بازاریابی و... هستند. مسلماً راهکار شرکت¬های استارت¬آپی 
برای بقا در این شــرایط بحرانی کاهش هزینه ها، کاهش قیمت 
محصوالت و تالش برای کاهش هزینه های ثابت مانند اجاره است. 
در کنار همه این موارد شیوع ویروس کرونا فرصتی مناسب برای 
جلب اعتماد عمومی، نمایش چابک بودن و به صرفه بودن توسط 

استارت آپ هاست.
به طور کلی به نظر می رسد جامعه اســتارت آپی ایران همراهی 
خوبی برای کاهش شیوع ویروس کرونا داشته و توانسته قابلیت ها و 
ویژگی های متعدد و متنوعی را برای پشت سر گذاشتن این روزها 

و پیشبرد کارها و امور روزانه از راه دور در اختیار کاربران قرار دهد. 
اما مشکالت زیرساختی در توسعه استارت آپ ها وجود دارد که می 

بایست دولت به آن توجه کند.
برای مثال، کاهش میزان سرمایه گذاری خطرپذیر در این کسب 
و کارها، رشــد و ادامه آنها را با اخالل مواجــه می کند و در بخش 
زیربنایی تر می تواند جریان تولد استارت آپ های جدیدتر را با چالش 
جدی مواجه کند. یا محدودیت پهنای باند و سرعت اینترنت بخش 
قابل توجهی از تالش های استارت آپ ها در جذب مشتریان جدید را 
نقش بر آب می کند و عمال مخاطب کیفیت پایین خدمات را از دید 
کسب و کار می بیند. به همین ترتیب بسیاری از عوامل دیگر مانند 
مشکالت پرداخت بانکی و محدودیت برداشت روزانه، رمز دوم پویا و 
دشواری استفاده از آن برای بخشی از مشتریان مسن تر، هزینه باالی 
اینترنت، عدم تبلیغات وسیع جهت فرهنگ سازی کسب و کارهای 
اینترنتی در صدا و سیما و .... همه می توانند باعث شوند یا مردم تمایل 
زیادی به بهره مندی از کسب و کارهای اینترنتی نداشته باشند و یا به 

صورت کوتاه مدت و به ناچار از این خدمات استفاده کنند.
شاید راهکارهایی از جمله: تشــویق بانک ها و نهادهای مالی به 
پیش خرید خدمات آتی شرکت ها جهت تامین مالی آنها، کمک 
به ورود کسب و کارهای اینترنتی رشدیافته به بازار سرمایه، تقویت 
شرکت های سرمایه گذاری جسورانه جهت ارتقای توان و جذب 
منابع مالی از طریق بازار سرمایه و هزینه کرد آن در استارت آپ های 
کوچک تر، کمک به تامین زیرساخت های هزینه بر موقت )مانند 
سرور، تجهیزات لجستیک و ...( جهت پاسخ باکیفیت به نیاز مشتریان 
توسط دولت، الزام دستگاه های دولتی به تامین نیاز به خدمات توسط 
استارت آپ ها جهت حفظ تامین مالی و افزایش نرخ نفوذ فناوری در 
دستگاه های دولتی و ده ها پیشنهاد دیگر که کارشناسان روزانه آنها 
را روانه رسانه می کنند، می تواند در این شرایط خطیر، تهدید کرونا را 

به فرصتی برای جهش کسب وکارهای نوآور تبدیل کند.

ادامه سرمقاله

محمود محمودزاده معاون 
وزیر راه و شهرسازی اعالم 
کرده است که مطابق مصوبه 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
مستأجران می توانند تا پایان 
خرداد واحد مســکونی را تخلیه نکننــد، گفت: قوه 

قضاییه نیز حکم تخلیه را صادر نخواهد کرد.
رئیس اتحادیه صنف مشــاوران امالک کشــور، در 
بخشــنامه ای اعضای این صنف را موظف به تمدید 
دوماهه قرارداد مستأجران، مطابق با مصوبه ستاد ملی 

مبارزه با کرونا کرد.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، مصطفــی 
قلی خســروی، نماینــده رئیــس اتــاق اصنــاف 
و رئیس اتحادیه مشــاوران امالک کشــور با صدور 
بخشــنامه ای، اعضــای اتحادیه مشــاوران امالک 
را موظف به تمدیــد دوماهه قرارداِد اجــاره و رهن 
واحدهــای مســکونی کــه سررســید آن هــا در 
 فاصلــه اســفند ۹۸ تــا اردیبهشــت ۹۹ خاتمه 

می یابد، دانست.
در این بخشنامه آمده است:

در راستای دستور معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی مبنی بر تمدید دو ماهه قراردادهای 
اجاره و رهن واحدهای مسکونی، اعم از رسمی و عادی 
که در فاصله زمانی اول اسفند تا پایان اردیبهشت ماه 
1۳۹۶ به پایان رســیده و تصمیمات و دســتورات 
بهداشتی اتخاذ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
در راستای کنترل و قطع زنجیره انتقال این بیماری و 
رعایت بهداشت عمومی، کلیه اعضا موظف به رعایت و 

اجرایی کردن این دستورات در سطح کشور هستند.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، معضل مستأجران و 
مالکان همچنان وجود دارد. علی ربیعی، سخنگوی 
چندی پیش گفت: چون طبق تصمیم دولت دفاتر 
مشــاوره امالک تعطیل شــده بودند و موعد پایانی 

قراردادهای اجاره و رهن سررسیده بود و مشکالتی 
ایجادشده بود. بر این اساس در ستاد ملی مقابله با کرونا 
تصمیم گرفته شد که قراردادهای واحدهای مسکونی 
اعم از رســمی و عادی در فاصله زمانی اول اسفند تا 
پایان اردیبهشــت ۹۹ امکان تمدید 2 ماه دیگر این 
قراردادها با همان شرایط قبلی فراهم شود. او گفت: 
»این موضوع کمک خواهد کرد که در این فاصله، یا 
تمدید قرارداد بین موجر و مستأجر صورت گیرد یا 
اینکه خانه دیگری را پیدا خواهند کرد لذا با این اقدام 

تعویض خانه ها 2 ماه به تأخیر افتاد.«
البته همان زمان که ربیعــی از این مصوبه می گفت، 
کارشناســان معتقد بودند که هیچ الزامی به این که 
مالکان قیمت ها را باال نبرند و مســتأجران را جواب 
نکنند، وجود ندارد. اما حاال محمود محمودزاده معاون 
وزیر راه و شهرســازی اعالم کرده اســت که مطابق 
مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مستأجران می توانند 
تا پایان خرداد واحد مسکونی را تخلیه نکنند، گفت: 

قوه قضاییه نیز حکم تخلیــه را صادر نخواهد کرد. او 
امروز در خصوص مصوبه ســتاد ملی مبارزه بیماری 
کرونا برای حمایت از مستأجران اظهار کرد: وزارت 
راه و شهرسازی پیشنهاد تمدید ۶ ماهه قراردادهای 
اجاره مسکن را به این ستاد نداده بود؛ پیشنهاد ما بحث 
تمدید بود. درواقع در کمیته های کارشناســی این 
عدد )۶ ماه( را قید کرده بودند و پیشنهاد وزارت راه و 
شهرسازی اصل تمدید اجاره نامه بود. این پیشنهاد نیز 
به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا و 
عدم امکان جابجایی مستأجران به ستاد ملی مبارزه با 

بیماری کرونا ارائه شد.
به گفته او، بر اساس این مصوبه، مستأجران می توانند 
تا پایان خردادماه در واحد مسکونی اجاره ای بمانند 
و موجران نمی توانند از آنها بخواهند واحد را تخلیه 
کند. در این زمینه نیز قــوه قضاییه نیز حکم تخلیه 
را به موجــران نمی دهد. مطابق مصوبه ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا، قراردادهای اجاره مســکن دو ماه با 

همان شــرایط قبلی و بدون افزایش نــرخ اجاره بها 
تمدیدشده است. در حالی صحبت از تمدید دوماهه 
قراردادهای واحدهای مسکونی اعم از رسمی و عادی 
در فاصله زمانی اول اســفند تا پایان اردیبهشت ۹۹ 
با همان شــرایط قبلی به میان می آید که مرکز آمار 
گزارش شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی 
خانوارهای شهری برای زمستان ۹۸ منتشر کرد. بر 
اساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، 
در فصل زمستان 1۳۹۸، شاخص قیمت اجاره بهای 
واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 1۶۹.۳ 
رسید که نســبت به فصل قبل )1۶2.۸( 4.0 درصد 
افزایش داشته است. طبق این گزارش متوسط افزایش 
هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد 
 داشته اند، در فصل زمستان 1۳۹۸ برابر با ۳1.۶ درصد

 است.
در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان 
سمنان با ۷.۷ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به 
اســتان آذربایجان غربی با 0.۶ درصد افزایش است. 
درصد تغییرات شــاخص قیمت اجاره بها در فصل 
زمستان 1۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه(، 22.۹ درصد است که نسبت به فصل 
پاییز 1۳۹۸ )21.۶ درصد(، 1.۳ واحد درصد افزایش 
را نشان می دهد. بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به استان لرســتان با ۳5.۷ درصد افزایش و 
کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۹.4 
درصد افزایش است. به عبارتی هزینه اجاره بها برای 
خانوارهای استان لرستان به طور متوسط 12.۸ واحد 
درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان 
آذربایجان غربی 1۳.5 واحد درصد کمتر از میانگین 

کل کشور رشد کرده است.
نرخ تورم چهارفصل منتهی به فصل زمستان 1۳۹۸ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر 
2۳.2 درصد اســت. اطالع مذکور در استان لرستان 
)۳4.2 درصد( بیشترین عدد و در استان آذربایجان 

غربی )10.1 درصد( کمترین عدد را نشان می دهد.

مستاجران   تا پایان  بهار در  خانه های  شان  بمانند

الزام  قانونی  تمدید  2ماهه  اجاره  نامه
تا آخر خرداد حکم تخلیه صادر نمی شود

رئیس جمهوری: 
شرط رسیدن به مرحله سفید، رعایت 

پروتکل های بهداشتی است
رئیس جمهوری، شرط اصلی رسیدن به مرحله 
ســفید رعایت پروتکل های بهداشتی دانست و 
گفت: رعایت دستورالعمل های بهداشتی در شب 
قدر تحســین برانگیز و نویددهنده استمرار این 
همکاری خوب در آینده اســت. روز پنج شنبه در 
جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با 
کرونا، با استناد به گزارش وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و ســتاد ملی مقابله با کرونا، از 
همکاری خوب و صمیمانه مردم در رعایت تمام 
دستورالعمل های بهداشتی و مراقبتی قدردانی 
کرد و گفت: گروه های ناظر از جمله مســووالن 
مساجد و بسیج برای راهنمایی مردم و اجرای این 

دستورالعمل ها کمک های قابل توجهی کردند.
رئیس جمهور افزود: بارها تاکید کرده ام که انسجام 
و وحدت مسووالن در سطوح مختلف و در سراسر 
کشور و همراهی خوب مردم، از مهمترین عوامل 
اصلی موفقیت در مدیریت و کنترل ویروس مرگبار 
کرونا بوده است و باید آن را پاس داشت و قدردان 
بود. روحانی با اشــاره به اختالف نظر موجود بین 
مسووالن برخی کشورهای توسعه یافته که همواره 
در مدیریت به عنوان الگو و معیار توسعه یافتگی 
شناخته می شدند، اظهارداشت: شاهدیم در برخی 
از کشورها مسووالن دچار سردرگمی شده و فضای 

دو قطبی در این کشورها پدید آمده است.

 در هفته گذشته انجام شد
افزایش ۴۸ درصدی عرضه ارز 

در سامانه نیما 
عرضه ارز توســط بانک مرکــزی و صادرکنندگان 
غیرنفتی در ســامانه نیما نســبت به هفته گذشته 
افزایش 4۸ درصدی داشته اســت. به گزارش بانک 
مرکزی، براساس گزارش های سامانه نیما، در روزهای 
کاری 20 تا 24 اردیبهشــت ماه سال جاری، میزان 
عرضه ارز توســط بانک مرکزی و صادرکنندگان به 
حدود ۳1۳ میلیون یورو رسید که این رقم نسبت به 
روزهای کاری مشابه هفته قبل )1۳ تا 1۷ اردیبهشت 
ماه( حدود 4۸ درصد رشــد داشته است. همچنین 
مقایسه میزان عرضه و تقاضای حواله های ارزی در 
سامانه نیما طی دوره مورد بررســی حاکی از رشد 
مناسب عرضه ارز توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان 
به منظور پوشــش تقاضای بازار است. گفتنی است 
تقاضای بالفعل ارز در سامانه نیما در دوره 20 تا 24 
اردیبهشت ماه حدود 1۳۸ میلیون یورو بوده است که 
نسبت به دوره زمانی 1۳ تا 1۷ اردیبهشت ماه حدود 
2۳ درصد افزایش یافته است. یادآور می شود اخیراً 
رئیس کل بانک مرکزی اعــالم کرده بود که باتوجه 
به روند احیای مجدد و تدریجی صادرات غیر نفتی و 
نفتی بعد از کنترل شیوع کرونا، پیش بینی این بانک، 
حاکی از برگشت وضعیت طبیعی صادرات غیرنفتی و 

عرضه ارز به روال گذشته است.

وزیر امورخارجه
برجام به هیچ وجه مانع پیشرفت 

ما نشده است
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این که الحمدهلل 
جمهوری اســالمی ایــران در حوزه  هســته ای 
پیشرفت های قابل توجهی داشــته است ،درباره 
اظهارات برایان هوک در مورد برجام گفت: برجام 
به ایشان ربطی ندارد. ظریف با بیان این که »برجام 
سند مستحکمی است و  آمریکایی ها نیز در آینده 
متوجه خواهند شــد آن چه که انجام داده اند به 
ضرر خودشان تمام خواهد شد«، افزود: الحمداهلل 
 جمهوری اســالمی ایــران در حوزه  هســته ای 
پیشرفت های قابل توجهی داشته است و برجام به 

هیچ وجه مانع پیشرفت ما نشده است.
 به گزارش ایســنا ، محمد جواد ظریف درجمع 
خبرنگاران در پاســخ به ســوالی مبنی بر این که 
»آمریکایی هــا علی رغم خــروج از برجام مدعی 
هستند که اسم آمریکا به عنوان عضوی از برجامی 
در سند اصلی برجام قید شــده است در همین 
چارچوب آن ها همچنان  می توانند در مورد این 
توافق بین المللی اعمال نظر کنند«، خاطرنشان 
کرد: طرح ادعاهای بسیار ابلهانه از سوی مقامات 
آمریکایی تازگی ندارد، از کسانی که به  مردم توصیه 
می کنند که مواد ضدعفونی بخورند تا تمیز شوند 
و کرونا نگیرند، بعید نیست  در مورد توافق نامه ای  
که از آن خارج شده اند و در بیانیه ای  رسماً نوشته 
اند که ما به حضور و مشارکت خود در برجام پایان 
می دهیم،حاالبیایند و  بگویند که نه ما عضوی از 
برجام هستیم.   این دیپلمات عالی رتبه کشورمان 
خاطرنشــان کرد:  ما » ایران «اقدامات مان را در 
چارچوب برجام انجام داده ایم و اعضای باقی مانده 
در برجام نیز می توانند رفتار خود را اصالح کند تا ما 

هم به اجرای کامل برجام برگردیم.

اخبار
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معاون امور صنایع وزارت صمت اعالم کرد: رونقی که 
در هفته های اخیر در برخی بازار ها از جمله بورس اتفاق 
افتاد و بعضی اتفاقات در حوزه پولی و سود بانکی، باعث 
شد عده ای با فضاسازی و قیمت ســازی، بازار خودرو 
را ملتهب کنند که این حباب بــه وجود آمده در حال 
شکستن است. وزارت صمت ا، مهدی صادقی نیارکی در 
ارزیابی وضعیت فعلی بازار خودرو گفت: مطابق آنچه در 
خبر ها نیز اعالم شد، قیمت ها در حال کاهش و فضای 

التهاب رو به آرامش است.
وی ادامه داد: با توجه به اقدامات موثر ستاد تنظیم بازار 
وزارت صمت، در سایر دستگاه های نظارتی در برخورد 
با این پدیده، خوشبختانه فضا در حال مدیریت شدن 
اســت. معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: حبابی 
که طی دو هفته اخیر ایجاد شد، رو به کاهش و رئیس 
اتحادیه صنف بنگاه داران هم اعالم کرد قیمت ها وجود 
خارجی ندارند و در فضای مجازی عددسازی و ایجاد 

التهاب شده است.
صادق نیارکی با اشاره به برنامه های وزارت متبوعش 
برای کنترل قیمت خودرو تصریح کرد: سه روش فروش 
فوق العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید از جمله 
این اقدامات است. وی افزود: در هفته های اخیر رونقی 
که در برخی بازار ها از جمله بورس اتفاق افتاد و بعضی 
اتفاقات در حوزه پولی و سود بانکی، باعث شد عده ای با 
فضاسازی و قیمت سازی، بازار خودرو را ملتهب کنند 

که این حباب در حال شکستن است.

بسته پیشنهادی وزارت صمت برای کنترل 
قیمت خودرو

معاون امور صنایع وزارت صمت سپس به برنامه های 
وزارتخانه متبوعش در کنترل قیمت خودرو اشاره کرد 
و گفت: وزارت صمت بسته ای را در حوزه فروش، قیمت 
)که بر اساس توافق ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت از 
سوی شورای رقابت در بازه زمانی مشخص اعالم می 

شود( و همچنین برنامه های کوتاه مدت، بلندمدت و 
میان مدت خودروسازان تدوین و آماده کرده است.

تکلیف خودروسازان در ساماندهی بازار و 
کاهش تعهدات

صادقی نیارکی در خصوص برنامــه های کوتاه مدت 
خودروسازان اضافه کرد: خودروسازان در این حوزه باید 
ساماندهی بازار و کاهش تعهدات را دنبال کنند و در 
حوزه میان مدت داخلی سازی موضوعی جدی است 

که در دستور کار باید باشد.
وی یادآوری کــرد: در حوزه میــان مدت همچنین 
واگذاری امالک، اموال و دارایی های مازاد خودروسازان، 
واگذاری سهام شرکت های زیرمجموعه خودروسازان، 
ارتقای کیفی در صنعت خودرو، رونمایی از مدل ها و 
پلتفرم های جدید دو شرکت خودروساز را نیز در دستور 
کار برای پیگیری داریم که این برنامه های میان مدت 

ظرف یکسال آینده به نتیجه خواهند رسید.

تجدید و ارزیابی دارایی های خودروسازان 
در پایان سال 1398 محقق شد

معاون امور صنایــع وزارت صمت ادامــه داد: یکی از 
تکالیف خودروســازان بحث تجدید و ارزیابی دارایی 

هایشان بود که در پایان سال 1۳۹۸ این اتفاق افتاد.
صادقی نیارکــی در بخش دیگری از ســخنان خود 
متوســط ارزبری هر خودروی داخلی را دوهزار دالر 
برآورد و خاطرنشان کرد: در سال ۹۸، 2۷5 میلیون یورو 

قرارداد داخلی سازی انجام شد.

شرایط ثبت نام متقاضیان خودرو
وی درخصــوص محدودیت های جدیــدی که برای 
متقاضیان خودرو اعمال خواهد شد، نیز گفت: 4 مولفه 
در موقع ثبت نام باید رعایت شود، هر کدملی فقط یک 
خودرو می تواند بخرد و در موقع ثبت نام کارت ملی، 

گواهی نامه، حساب بانکی و ســیم کارت باید به نام 
شخص متقاضی ثبت نام باشد و در صورت مهیا نبودن 
 هر یک از این شرایط امکان ثبت نام برای شخص فراهم 
نخواهد شد. معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره 
به دیگر محدودیت هــای ثبت نام افــزود: متقاضی 
باید سن باالی 1۸ سال و گواهینامه رانندگی داشته 
باشد و در ۳۶ ماه گذشته از هیچ یک از خودروسازان 
خودرویــی دریافت نکرده باشــد. صادقــی نیارکی 

افزود: در فروش فوق العاده ســند یکســال در رهن 
باقی می مانــد و هیچ کــدام از قراردادها امکان صلح 
 نخواهد داشــت تا مصرف کننده واقعی وارد فرآیند 
ثبت نام بشــود. وی موضوع دیگر را گارانتی دانست و 
گفت: اگر خودرویی از شــرکت تحویل گرفته بشود و 
ظرف سه ماه برای سرویس اولیه مراجعه نکند گارانتی 
آن لغو خواهد شــد و شرکت خودروســاز حق ارایه 

سرویس به این خودرو را نخواهد داشت.

میزان وثایق کارفرمایانی که خواســتار تســهیالت 
کرونا هستند، متناســب با میزان وام متفاوت است. 
اما پرداخت تســهیالت تا ســقف 12میلیون تومان 
با ارائه ســفته متقاضی نیــازی به ضامن نــدارد. به 
گزارش تسنیم، از روز گذشــته سامانه کارا به منظور 
ثبت نام کارفرمایان برای دریافت تسهیالت حمایتی 
کرونا آغاز به کار کرده اســت. پرداخت تســهیالت 
حمایتی به کســب وکارهای آســیب دیده از کرونا 
یکــی از سیاســتهای وزارت کار در راســتای حفظ 
اشــتغال بنگاهها و صیانت از نیروهای کار اســت و 
براین اساس 1۳ رســته شغلی شناســایی شده که 

بیشترین آسیب از شــیوع ویروس کرونا را متحمل 
شده اند و دارای لیســت بیمه در قالب کارفرمایی یا 
 خویش فرمایی هستند، می توانند از تسهیالت مذکور 

بهره مند شوند.
این کســب وکارها می توانند برای ثبت نام در سامانه 
کارا اقدام کنند. البتــه وزارت کار یک میلیون واحد 
اقتصادی آسیب دیده از کرونا را که سه میلیون شاغل 
بیمه شــده در آنها مشــغول کار بوده اند شناسایی و 
با ارسال پیامک، آنها را مشــمول دریافت تسهیالت 
حمایتی کرونا اعالم کرده است. در این پیامک اعالم 
شــده کارفرمایان در صورت تمایــل می توانند برای 

دریافت تسهیالت ثبت نام کنند. از شرایط الزم برای 
اینکه کارفرما مشــمول وام حمایتی کرونا شود این 
اســت که بنگاه حتماً باید "فعال" باشد، نیروی کار 
را حفظ کند و "مشــاغل بیمه شــده" داشته باشد. 
یکی از مبناهــای اصلی برای ارائه تســهیالت کرونا 
"مشاغل بیمه شده" در این بنگاه ها است که اخراج و 
یا به صندوق بیمه بیکاری معرفی نشده باشد. مبلغ 
تسهیالت کرونا در بنگاه های فعال به ازای هر یک نفر 
شاغل بیمه شده 12 میلیون تومان وام است. همچنین 
برای بنگاه هایی که به دستور ستاد ملی تعطیل شده 
باشند این رقم 1۶ میلیون تومان به ازای هر یک نفر 

شاغل بیمه شده خواهد بود. بر اساس پیش بینی های 
انجام شده پرداخت تسهیالت این دسته از واحدها از 
اوایل خرداد آغاز خواهد شد. برای دریافت تسهیالت 
تا 12 میلیون تومان ارائه سفته توسط متقاضی، برای 
تســهیالت 12 تا 4۸ میلیون تومانی سفته متقاضی 
به همراه یک ضامــن، برای تســهیالت 4۸ تا 120 
میلیون تومانی سفته فرد متقاضی به عالوه دو ضامن، 
تسهیالت 120 تا 200 میلیون تومانی سفته به همراه 
سه ضامن و برای دریافت تســهیالت بیش از 200 
میلیون تومان، ارائه تضمین ازسوی صندوق ضمانت 

یا به تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف الزامی  است.

آیا  با  مصوبات  جدید خودرویی  قیمت  خودرو  متعادل  می شود؟

احتکار  خودرو   جرم   است

پرداخت تسهیالت حمایتی به كسب وكارهای آسیب دیده

وثیقه وام ۱۲تا ۲۰۰میلیونی کرونا چیست؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

بازگشت دالر به کانال ۱۶ هزار تومان
روز پنج شنبه در بازار آزاد قیمت هر گرم طالی ۱۸عیار ۶۸۵ هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۶ میلیون و ۹۵۰ تومان و قیمت دالر ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان است. قیمت 
نیم سکه بهار آزادی 3 میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 2 میلیون و 4۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۹۰ هزار  تومان تعیین شد. قیمت هر گرم طالی ۱۸عیار هم ۶۸۵ هزار 

تومان، هر گرم طالی 24 عیار ۹۱2 هزار تومان و هر مثقال طال 2 میلیون و ۹۶2 هزار تومان ارزش گذاری شده است.

مردم محتکران را به 1۲۴ معرفی کنند
نگهداری خودروی صفر در پارکینگ ها حکم احتکار دارد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دارندگان 
خودروی صفر در انبار ها، با ثبت نام نکردن در سامانه 
انبارداری، مشمول احتکار هستند. عباس تابش افزود: 
وزارت صمت بعد از این در سطح بازار خودرو، نظارت 
بر عرضه، تقاضا و قیمت ها را مدنظر قرار خواهد داد.  

او ادامه داد: از این پس نگهداری خودرو در ســوله 
و انبار ها و پارکینگ ها مشــمول تطبیق با شرایط 
انبارداری خواهد بود به گونه ای که اگر فردی خودروی 
صفری را در انبار یا پارکینگ نگهداری نماید، چنانچه 
در ســامانه انبارداری ثبت نام نکرده باشد، مشمول 
احتکار و عدم عرضه خواهد بود. مردم می توانند در 
صورت مشاهده هر گونه خودروی صفر در انبار ها و 
پارکینگ ها با تماس با شماره 124 و مراکز مربوطه 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت موضوع را در میان 

بگذارند.
تابش در خصوص کد های ملی معلق در بازار خرید 
و فروش خودرو گفت: دارا بودن کد ملی برای ثبت 
سیستماتیک خرید خودرو در ســامانه به تنهایی 
کافی نیست و برای این کار باید کد های ملی، شماره 
گواهینامه، حساب بانکی و شماره سیم کارت شخصی 

متقاضی با هم هماهنگ باشد و در سامانه همتا تطبیق 
بپذیرد. او در خصوص شرایط شرکت در فروش فوق 
العاده های خودرو افزود: فرد متقاضی نباید در ۳۶ ماه 
گذشته ثبت درخواستی در ســامانه خرید خودرو 
در کارخانه سایپا و ایران خودرو داشته باشد. ضمناً 
خودرو هایی که در فروش فوق العاده عرضه می شود 
باید یک سال در رهن بماند و امکان خرید و فروش 
آن ها وجود ندارد، مضاف بر این اگر خودرویی سه ماه 
در پارکینگ بماند و برای سرویس اولیه به نمایندگی 
 مراجعه نکند فاقد گارانتی تلقی و امتیاز آن ها حذف

 خواهد شــد. معاون وزیر صمت تصریح کرد: برای 
عرضه خــودرو در فروش فوق العــاده، محدودیت 
زمانی ثبت نــام نداریــم و هر فرد بــرای ثبت نام 
تقاضا، یــک هفته زمــان خواهد داشــت، در این 
نوع عرضه، سیســتم قرعه کشــی انجام می گیرد 
و مشــمولین و حائزیــن قرعــه می توانند ظرف 
مدت 4۸ ســاعت باقی پول را واریز و پس از ســه 
 ماه خودروی خود را تحویــل بگیرند، ضمناً پس از 
 4۸ ساعت از قرعه کشی، مبلغ افرادی که حائز قرعه 

نشده اند باز پس خواهد شد.
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کنترل حجم پول با عرضه اوراق دولتی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

عرضه اوراق دولتی حرکت بسیار درستی است که بانک مرکزی در پیش گرفته است. اما نکته مهم این است که اگر این اقدام در سال گذشته و حتی زودتر انجام می گرفت نتیجه بسیار بهتری داشت. اما باز هم نمی توان در حال حاضر از نتایج 
مثبتی که عرضه این اوراق خواهد داشت به راحتی گذشت. به هر حال برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران بانک مرکزی توانست معنی عملیات بازار باز را ترجمه کند چراکه یکی از یکی از ابزارای سیاست پولی این است که چگونه بتوانیم 
نقدینگی را به سرعت و البته با هزینه پایین کنترل کنیم. این اقدام نه به کسری بودجه مربوط خواهد شد و نه در نرخ تورم تاثیرگذار می شود. اما باز هم این سوال مطرح میشود که دولت چرا بعد از هفت سال از گذشت عمر خود االن که در 

شرایط بحرانی قرار داریم و بورس در رشد قرار گرفته و از طرفی دیگر گرانی ارز و احتکارخودرو را داریم این تصمیم را گرفته است. باید این اقدام زودتر انجام می شد چراکه االن می تواند موجب موجب به هم خوردن بازارهای دیگر شود. 
شروطی هم برای عرضه این اوراق دولتی وجود دارد که بازدهی این اوراق باید از حداقل سود بانکی و متوسط نرخ تورم و بازدهی بورس باالتر باشد و به طور قطع این عدد در رابطه با اوراق دولتی نمی تواند آنقدر جذاب باشد. همچنین در عرضه 
این اوراق نباید بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری ورود کنند بلکه باید افراد حقیقی در این حوزه ورود داشته باشند. نکته مهم تر اینکه این اوراق باید قابل معامله در بورس باشند و افراد هر زمانی که بخواهند و در موقع نیاز بتوانند آن را 
نقد کنند. یعنی اوراق دولتی باید قابلیت شوندگی را داشته باشند. بنابراین عرضه این اوراق می تواند مفید باشد به شرط اینکه در کنار کنترل بازارهایی باشند که در حال حاضر بازدهی دارند. به طور کلی در ادبیات و در عمل بانکهای مرکزی 
برای کنترل حجم پول و نرخ بهره، عملیات بازار باز را مورد توجه قرارمی دهند بنابراین دولتها جهت جمع آوری نقدینگی با فروش اوراق قرضه از طریق بانکها اقدام به عملیات بازار باز می کنند و به ازای اوراق هر سال سود مشخصی به اوراق 
تخصیص داده می شود. اوراق یاد شده در بورس یا بازار اوراق بهادار خرید و فروش می شود بنابراین متقاضیان پول با فروش اوراق به نوعی منجر به در گردش بودن پول می شوند و دولت عمالً با استفاده از نقدینگی مردم با تأمین نیازهای پولی 

خود، حجم پول را نیز کنترل کرده است. از مزیت های بازار باز می توان به عدم چاپ پول و جلوگیری از تبعات ثانویه آن اشاره کرد.

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان اینکه موافق 
توقف معامالت گواهی ســپرده ســکه طال در بورس 
نیستم، پیشنهاد داد، درصدی اختالف قیمت ثابت برای 
معامالت گواهی سپرده سکه بورس با بازار فیزیکی در 
نظر گرفته شود. به دنبال افزایش قیمت گواهی سپرده 
سکه در بورس این زمزمه مطرح شده که معامالت این 
ابزار هم متوقف شود تا از التهاب بازار فیزیکی کاسته 
شود. دو سال گذشته نیز معامالت آتی سکه در بورس 
به خاطر آرامش بازار فیزیکی متوقف شد. محمد کشتی 
آرای نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر در این خصوص 
بیان کرد: حباب ســکه طال در مقطع نــوروز به صفر 
رسیده بود؛ ولی با توجه به افزایش تقاضای سکه توسط 
معامله گران بازار سرمایه، قیمت سکه وارد فاز حباب شد. 
وی افزود: قیمت واقعی سکه در حال حاضر 6میلیون و 
هزار تومان بوده و قیمت بازار فیزیکی حدود 450هزار 
تومان حباب دارد و حباب قیمت سکه در بورس از این 
میزان باالتر است. این فعال بازار سکه اظهار کرد: موافق 
توقف معامالت گواهی سپرده سکه طال در بورس نیستم 
و اتفاقا در زمان راه اندازی این ابــزار، جزو موافقان آن 
بودم. معامالت سکه در بورس مزایایی از جمله امنیت 
بیشتر، شفافیت باالتر و... دارد. ولی به منظور برقراری 

آرامش در بازار سکه طال و جلوگیری از حباب قیمتی 
زیاد در بورس، پیشنهاد می شــود درصدی اختالف 
قیمت ثابتی برای معامالت گواهی سپرده سکه بورس 
با بازار فیزیکی در نظر گرفته شود تا گپ قیمت بین این 
دو بازار، کاهش یابد و از التهاب بازار سکه کاسته شود . 
افزایش قیمت گواهی سپرده سکه در بورس این سیگنال 
را به بازار می دهد که قرار است قیمت سکه افزایش یابد 
و تقاضا هم به تبع آن افزایش خواهد یافت. کما اینکه این 
روزها بسیاری از مردم، آرامش خاطر ندارند و به دلیل 
اینکه احتمال افزایش قیمت سکه را می دهند، مرتبا به 
دنبال خرید سکه هستند و بازار طال و جواهر اصال رونقی 
ندارد. کشتی آرای تصریح کرد: اگر سقف اختالف قیمت 
بین بورس و بازار فیزیکی مشخص شود، حتی می توان 
معامالت طالی آب شده و شمش طال را هم در بورس 
راه اندازی کرد؛ اما مادامی که محدودیتی برای قیمت 
گذاری در بورس وجود نداشته باشد، این بازار اثر منفی 
بر بازار فیزیکی خواهد داشت. وی در خاتمه گفت: هیچ 
نظری در مورد پیش بینی قیمت سکه طال ندارم؛ اما در 
این بازار همانطور که احتمال افزایش قیمت وجود دارد، 
کاهش قیمت هم محتمل است و سرمایه گذاران نوسان 

شدید سکه طال در سال 97 را هم فراموش نکنند.

کنفرانس تجارت و توسعه ســازمان ملل )آنکتاد( با 
اشاره به این که برآوردها در چند هفته گذشته تیره تر 
شده است، پیش بینی کرد تجارت جهانی با روندی که 
از زمان بحران مالی سال ۲009 به این طرف کم سابقه 
بوده، افت خواهد کرد. آنکتاد اعالم کرد که تجارت کاال 
در سه ماهه نخست سال ۲0۲0 در مقایسه با سه ماهه 
پایانی ســال ۲0۱9 به میزان سه درصد کاهش پیدا 
کرد و در سه ماهه دوم ۲6.9 درصد کاهش پیدا خواهد 
کرد. بر مبنای ساالنه، تجارت جهانی در سه ماهه اول 
۳.۳ درصد و در سه ماهه دوم ۲9 درصد کاهش خواهد 
داشت.به گفته استیو مک فیلی، استراتژیست ارشد 
آنکتاد، در جریان بحران مالی جهانی ۲009 کاهش 
تجارت به درجات مشابه وجود داشت اما این کاهش 

به شدت سال ۲0۲0 نبود. در آن زمان تجارت جهانی 
مطابق با احیای اقتصاد جهانی به سرعت رشد کرد.

بر اســاس گزارش رویتــرز، آنکتاد اعــالم کرد که 
دیدگاهش از ســه ماهه اول که ابتدا رشد حدود یک 
درصد ارزش تجارت را پیش بینی کــرده بود، از ۲4 
مارس مرتبا تیره تر شده است.پیش از این هم سازمان 
جهانی تجارت )WTO( پیــش بینی کرده بود که 
تجارت جهانی امسال به دلیل شیوع بیماری کووید ۱9 
به میزان شدیدتر از بحران مالی یک دهه قبل کاهش 
پیدا خواهد کرد و تجارت جهانی در سال ۲0۲0 بین 
۱۳ تا ۳۲ درصد کاهش پیدا خواهد کرد در حالی که 
در جریان بحران مالی ســال ۲009، تجارت جهانی 

۱۲.5 درصد رشد منفی پیدا کرده بود.

کارگزاری بانــک مرکزی در 
راســتای کاهش هزینه های 
معامالتی، تسهیل دسترسی 
بانک هــا و موسســات مالی 
غیر بانکــی بــه اوراق بدهی 
دولتی و نیز اتکای تامین مالی دولــت از محل فروش 
اوراق بهادار، در نظر دارد بازار اولیه فروش این اوراق را در 
بازار بین بانکی ایجاد کند. در رابطه با این اقدام موافقان و 
مخالفان اقتصادی اظهارنظرهایی را داشته اند. برخی از 
تاخیر دولت در اجرای عملیات بازار باز ایراد گرفته اند و 

برخی دیگر این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و نتایج مثبت 
بسیاری را برای آن پیش بینی کرده اند. 

در این رابطه کامران ندری، کارشناس اقتصادی گفت: 
در بعد درآمدی بهترین راهکار فروش اوراق بدهی دولت 
به مردم است. به شرطی که قیمت اوراق به نحوی باشد 
که این اوراق را بتواند با قیمت باال بفروشد. کامران ندری 
اقتصاددان درباره راه های جبران و پوشش کسری بودجه 
ناشی از تبعات شیوع ویروس کرونا گفت: برای کاهش 
کسری بودجه دولت به سمت کاهش هزینه هایش برود 
تا از طریق آن کسری خود را تامین نماید. در بعد درآمدی 
هم بهترین راهکار فروش اوراق بدهی دولت به مردم است. 
به شرطی که قیمت اوراق به نحوی باشد که این اوراق را 
بتواند با قیمت باال بفروشد. در صورتی این اوراق توسط 

مردم خریداری می شود که برایشان سودآور باشد. راه 
بعدی واگذاری و فروش دارایی ها اســت گرچه تبعات 

منفی بیشتری نسبت به اوراق دارد و ادامه دار نیست.
وی درباره استفاده از پایه های جدید مالیاتی برای پوشش 
کسری بودجه گفت: پایه های جدید مالیاتی تبعات منفی 
دارد و به اقتصاد ضربه می زند.در این موضوع می توانیم  
به دنبال کاهش فرار مالیاتی باشیم به عنوان مثال باید 
نرخ مالیات بر سود سهام تغییر کند؛ در مدتی که بورس 
رونق داشته است عده ای در بازار سهام سود باالیی کسب 
کرده اند اما با وجود ســودهای باال، همان نیم درصد را 
به عنوان مالیات پرداخــت کرده اند. همچنین کاهش 
فرار مالیاتی بازارهای مختلــف به خصوص بازار دارایی 
می تواند آن را متعادل کند و اگر مالیات به نحوی وضع 

شود که به بازار لطمه نزند می توان درآمد باالیی را برای 
دولت ایجاد کرد.

ندری درباره نحوه تحقق جهش تولید با توجه به شرایط 
فعلی اقتصاد ایران گفت: اگر به رشد سرمایه گذاری و نرخ 
تشکیل سرمایه نگاه بیاندازید متوجه می شوید که این 
نرخ رشد در ۱0 سال اخیر بسیار کمتر از پیشرفت فنی 
و نرخ جمعیت بوده حتی از نرخ استهالک نیز کمتر بوده 
است. همچنین نرخ ســرمایه به ازای هر فرد در اقتصاد 
ایران نیز کاهش یافته که به معنی کاهش سرمایه گذاری 
اســت. برای جبران آن باید سرمایه گذاری ها را ازمسیر 
تسهیالت سرمایه جذب کرد که این موضوع هم باعث 
افزایش تورم می شــود و همچنین مقدارکمتری از این 

تسهیالت صرف تولید می شود. 

عرضه اوراق دولتی قابلیت عرضه در بورس و نقدشوندگی  داشته باشند

  شرط  جذابیت  اوراق دولتی  برای   مردم
سود اوراق دولتی باالتر از نرخ سود بین بانکی تعیین شود                                       بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری به عرضه اوراق ورود نکنند
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۲۵درصدتجارتجهانیآبمیرود

معاون وزارت صمت گفت: رونق در برخی بازارها از جمله 
بورس و بعضی اتفاقات در حوزه پولی و ســود بانکی، 
باعث شد عده ای با قیمت سازی، بازار خودرو را ملتهب 
کنند. مهدی صادقی نیارکی در ارزیابی وضعیت فعلی 
بازار خودرو گفت: مطابق آنچه در خبرها نیز اعالم شد، 
قیمت ها در حال کاهش و فضای التهاب رو به آرامش 
است. با توجه به اقدامات مؤثر ستاد تنظیم بازار، وزارت 
صمت و سایر دســتگاه های نظارتی در برخورد با این 
پدیده، خوشبختانه فضا در حال مدیریت شدن است. 
وی افزود: حبابی که طی دو هفته اخیر ایجاد شد، رو به 
کاهش و رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران هم اعالم 
کرده که قیمت های موجود وجود خارجی ندارند و در 

فضای مجازی عددسازی و ایجاد التهاب شده است.
این مقام مسؤول با اشاره به برنامه های وزارت صنعت، 

معدن و تجارت برای کنترل قیمت خودرو تصریح کرد: 
سه روش فروش فوق العاده، پیش فروش و مشارکت 
در تولید از جمله این اقدامات اســت؛ ضمن اینکه در 
هفته های اخیر، رونقی که در برخــی بازارها از جمله 
بورس رخ داده و بعضی اتفاقات در حوزه پولی و ســود 
بانکی، باعث شده عده ای با فضاسازی و قیمت سازی، 

بازار خودرو را ملتهب کنند.
عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولید کننــدگان نیز در ادامه برنامــه و در ارتباطی 
اینترنتی اعالم کرد: مالکانی کــه خودروهای خود را 
در پارکینگ هــا نگهداری می کنند، باید در ســامانه 
NWMS.IR عضو باشــند. مــردم محل های دپو 
خودروهای صفر کیلومتر را به ســامانه ۱۲4 سازمان 

تعزیرات حکومتی اطالع دهند.

رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی اعالم کرد که 
قیمت گوشت گوسفندی نسبت به اسفندماه سال 
گذشته ۲0هزار تومان کاهش یافته است. علی اصغر 
ملکی با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی در حال 
حاضر نسبت به اســفندماه ۲0هزار تومان کاهش 
یافته است،  اظهار کرد: در فروردین ماه ۱0 هزارتومان 
کاهش قیمت داشــتیم و اردیبهشــت نیز حدود 
۱0هزار تومان قیمت گوشــت گوسفندی کاهش 
یافت.وی ادامــه داد: در حال حاضر قیمت هر کیلو 

شقه گوسفندی بدون دنبه کشتار روز تهران ۱00 
هزار تومان است. رییس اتحادیه گوشت گوسفندی 
اضافه کرد: قیمت دل، جگر و کله پاچه نیز مساعد 
است، زیرا اکثر جگرکی ها تعطیل هستند و طباخی 
ها نیز رونق ندارند و بازار به نوعی مسکوت شده است. 
در حقیقت قیمت آالیش گوسفندی به دلیل کاهش 
کشتار خوب اســت. وی گفت: گوشت گوسفند به 
مقدار کافی در بازار عرضه می شود ولی تقاضای خرید 

کاهش یافته است. 

جزییاتقیمتگذاری،فروشخودروونظارتبربازار

قیمتگوشتقرمز۲۰هزارتومانکاهشیافت

پیشنهادکشتیآرایبرایکاهشاختالفقیمتسکهفیزیکیباگواهیسکه

ســهم مصرف خانــوار به 
تولید ناخالــص داخلی در 
ایران بسیار کمتر از متوسط 
جهانی اســت. در حالی که 
متوسط جهانی این نرخ برابر 
با 6۲ درصد است سهم خانوار ایرانی از تولید ناخالص 
ملی از 50 درصد به ۳۸ درصد در ســال 9۸ کاهش 

یافته است.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه در همین 
رابطه می گوید: گزارش های رسمی بیانگر این است 
که سهم نهایی خانوارها از تولید ناخالص ملی در میانه 
دهه هشتاد حدود 50  درصد بوده است. در سال 97 
به حدود 4۲  درصد و در اثر شوک فاجعه آمیز نرخ ارز 
که در این سال به شکل بی سابقه ای سبب فقرزایی در 
کشور شد، در سال 9۸ به حدود ۳۸  درصد رسید. این 
مساله به معنای این اســت که یک رکن بزرگ رکود 
عمیق و بحران تقاضای موثر در اقتصاد ایران این است 
که سیستمی که روی خام فروشی و مناسبات رانتی 
استوار باشــد از یک طرف اندازه اقتصاد را کوچک تر 
می کند و از سوی دیگر جایگاه نسبی اقتصاد ایران را 
در نظام جهانی با سقوط همراه می کند. مساله حیاتی 
این است که یک فقر فراگیر و گســترده را در کشور 

اجتناب ناپذیر می کند. بر اســاس آمار منتشر شده 
مجموع تولید ناخالص داخلــی )GDP( ایران در 9 
ماهه نخست امسال در بخش های مختلف به ۲4۳7 
هزار میلیارد تومان رسید. مجموعه اتاق بازرگانی تهران 
در گزارشــی به ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی 
کشور طی 9 ماهه ۱۳9۸ براساس آمارهای مرکز آمار 
ایران پرداخته است. براین اساس سهم بخش صنایع 
و معادن از ارزش افــزوده فعالیت های اقتصادی طی 
9 ماهه 9۸ معادل ۱۱۳۸ هزار میلیارد تومان، بخش 
خدمات ۱09۳ هزار میلیارد تومان، صنعت )ساخت( 

474 هزار میلیارد تومان، نفت و گاز طبیعی ۳67 هزار 
میلیارد تومان، کشاورزی ۲۱6 هزار میلیارد تومان، 
ساختمان ۱0۱ هزار میلیارد تومان و سایر معادن ۱4 
هزار میلیارد تومان بوده است. براین اساس سهم هریک 
از بخش های مختلف از مجموع تولید ناخالص داخلی 
طی 9 ماهه به شرح زیر اســت: گروه کشاورزی ۸.9 
درصد، گروه خدمات 44.9 درصد، صنعت )ساخت( 
۱9.4 درصد، ساختمان 4.۲ درصد، نفت و گاز طبیعی 
۱5 درصد، ســایر معادن 0.6 درصد و سایر 7 درصد. 
آمارهای منتشر شده نشان می دهند که سهم بخش 

کشاورزی در مقایســه با مدت مشابه سال قبل از آن 
0.۱ درصد رشد داشته ولی سهم بخش خدمات ۱.۲ 
درصد کاهش یافته است. همچنین سهم بخش صنعت 
)ســاخت( در مدت زمان مورد گزارش ۱.۳ درصد و 
سهم بخش ساختمان 0.7 درصد رشد داشته است. با 
این حال سهم بخش نفت و گاز طبیعی در این زمینه 
۲.6 درصد کاهش یافته اســت. سهم سایر معادن در 
آمارهای 9 ماهه GDP کشور نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ثابت بوده و تغییری نداشته، اما سهم سایر 

موارد ۱.6 درصد افزایش را نشان می دهد.

شوک نرخ ارز سهم خانوارها از تولید ناخالص ملی را از 50 درصد به 3۸ درصد رساند

افت سهم خانوار از سفره اقتصاد
فقر فراگیر و گسترده در كشور اجتناب ناپذیر می شود

هشدار عبور حجم نقدینگی از تولیدناخالص داخلی 
علی اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان

سهم خانوار ایرانی از تولید ناخالص داخلی کاهش داشته و این در حالی است که بحران کرونا نیز بر این کاهش دامن زده است. در همین راستا دولت به ارایه بسته های حمایتی و تسهیالت کرونایی اقدام کرده و قرار است کسب و کارها و خانوارها 
در این طرح ها مورد حمایت قرار بگیرند. اما با توجه به مشکالتی که از قبل وجود داشته و امروز به اوج خود رسیده حمایت های دولت تنها ۲ دهم درصد تولید ناخالص داخلی است و این مشکالت بسیاری را در آینده شکل خواهد داد. متاسفانه 
نوسانات شدید نرخ ارز، کاغذ بازی ها و مفاسد اداری، عدم مقابله جدی و مستمر با مافیا و رانت طلبی های رایج نظیر قاچاق، فرار سرمایه و اقتصاد زیرزمینی اجازه حل مشکالت اقتصادی را نمی دهد و هر روز بر گستره این بحران ها نیز افزوده می شود. 
در حال حاضر دولت می تواند 900 هزار میلیارد تومان درآمد از طریق گرفتن مالیات از بخش های زیر زمینی همچون خرید فروش دالر، طال و... اخذ کند، این مشکالت اقتصادی تا حدودی ناشی از این است که اقتصاد ایران بیمار بوده و تا زمانی 
که اقتصاد دولتی باشد، فساد و رانت و... نیز از بین نرود، همچنان ساختار ضعیف باقی خواهد ماند. همچنین حجم نقدینگی از تولیدناخالص داخلی عبور کرده و این هشداری است مبنی بر اینکه برای نقدینگی سرگردان چاره جویی کنیم. باید 
توجه داشت این اشتباه بزرگی است که بگوییم افزایش نقدینگی در ایران هیچ گونه تاثیری بر تورم و مشکالت اقتصادی ندارد. زیرا در کشورهایی که این موضوع را تایید می کنند رشد نقدینگی شتابان نیست و غیرممکن است که آنها به شکل 

دستوری اسکناس چاپ کنند. اما در کشور ما نقدینگی به شکل فزاینده ای باال می رود و هیچ  پشتوانه تولیدی برای آن وجود ندارد.
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بازارهای مواد غذایی خبر از افزایش حدود ۲000 تومانی 
قیمت کنسرو ماهی می دهند. افزایش قیمتی که مدیرکل 
دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان 
شیالت ایران  در خصوص آن توضیحاتی ارائه داد. عیسی 
گلشــاهی در این باره اظهار کرد: هرسال در این مواقع با 
پایان فصل صید تن ماهیان در آب های جنوبی کشــور 
خصوصا در منطقه سیستان و بلوچستان و آبهای چابهار 
، حجم ماهی کم می شــود و از طرفی میــزان تقاضای 
کارخانه ها نیز باال می رود که در نهایت این عوامل منجر 
به افزایش قیمت ماهی می شود. افزایش قیمت ماهی نیز 

طبیعتا بر قیمت کنسرو ماهی اثرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: سال گذشــته نیز در همین ایام با افزایش 
قیمت مواجه شدیم که پس از آغاز فصل صید و جبران 
کسری ها از طریق وارداتی که توسط برخی از کارخانه ها 
صورت گرفت، قیمت ها متعادل شد. مدیرکل دفتر بهبود 
کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران 
اضافه کرد: فصل صید در آب های کشور از اوایل شهریور 
آغاز می شود و تا اوایل اردیبهشت سال بعد ادامه می یابد و 
پس از آن به دلیل وزش بادهای موسمی در دریای عمان، 
لنج ها امکان صید ندارند و به همین دلیل صید  چندماه 

متوقف می شود.
وی در ادامه به قیمت کنســرو ماهی اشاره کرد و گفت: 
قیمت قبلی کنسرو ماهی حدود ۱5 هزار و 900 تومان 
بود که در فروشگاه های زنجیره ای با توجه به توافقی که با 

سندیکای کنسرو کشور شده بود بین ۱۳ هزار و 500 تا 
۱4 هزار تومان به فروش می رسید. البته این در حالی بود 
که قیمت ماهی خام کنسرو نشده در آن زمان حدود ۱5 
تا ۱6هزار تومان بود ولی در حال حاضر که قیمت ماهی 
خام کنسرو نشده به ۳0هزار تومان رسیده طبیعتا قیمت 
کنسرو ماهی نیز افزایش می یابد. درحال حاضر نیز قیمت 
کنسرو ماهی تولیده شده کارخانه هایی که از ماهی تن 

جدید خریداری می کنند، حدود ۱7 هزار تومان است.
وی با بیان اینکه وقتی کارخانه ها تولیداتشان کم می شود 
یا تقاضای مصرف محصوالتشــان پایین می آید واردات 
انجام نمی دهند، گفت: حدود ۲5درصد از ظرفیت مورد 
نیاز کارخانه ها از واردات تامین می شود که با کاهش تقاضا 
در این ایام، کارخانه ها از ظرفیت واردات ماهی استفاده 
نکردند و ذخیره ســازی نیز صورت نگرفــت. علت این 
موضوع هم به خاطر شرایط ویژه ای بود که با شیوع کرونا 
در کشور ایجاد شد. یعنی کارخانه ها قابلیت پیش بینی و 
ذخیره سازی نداشتند. البته این نکته را نیز باید اضافه کرد 
که به طور کل هزینه ها از صید تا صنایع افزایش یافته و این 
افزایش قیمت در محصول نهایی خودش را نشان می دهد.

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان 
سازمان شیالت ایران در پایان گفت: امیدواریم در یکی 
دوماه آینده با  اندکی واردات، افزایش قیمت کنسرو ماهی 
را با حمایت از تولیدکنندگان کنترل کنیم تا با شروع فصل 

صید، مجددا قیمت ها متعادل شود.

چرا کنسرو ماهی گران شد؟
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مـــــدیر بهداشــت حـــــرفه ای، ایمنــی و 
محیـــط زیست فــــوالد مبـــارکه گـــفت: 
با مشــارکت کامل و حداکثری کارکنان شرکت 
فـــوالد مبـــارکه در طــرح عظیم غربالگری 
و بیماریابی ویــروس کرونا، خوشــبختانه این 
شرکت توانســت در این شرایط ســخت نیز در 
تولید اقتصــادی و ارزش آفرینی برای ذی نفعان 

مؤثر واقع شود.
حسین مدرســی فر با بیان این که بیماری کرونا 
یک بیماری عفونی است گفت: با توجه به میزان 
سرایت و سرعت شیوع این بیماری و ناشناخته 
بودن رفتار آن، مبارزه با آن اهمیت بسیار زیادی 

دارد. 
بــه همین منظور شــرکت فــوالد مبارکــه  از  
بدو    ورود  این ویروس به کشــور، با تشــکیل 
کمیته بحــران کوشــید بــا انجــام اقدامات 
پیشگیرانه، از شــیوع بیماری در میان کارکنان 
جلوگیــری، و شــرایط الزم را بــرای تــداوم 
 تولیــد بــا اولویت حفــظ ســامتی کارکنان 

مهیا کند.
وی خاطرنشــان کــرد: هرچنــد در زمینــۀ 
شــیوۀ مقابله با شــیوع ویروس کرونــا در بین 
کارکنــان صنایع کشــور، بــا توجه بــه اینکه 
 این بیمــاری چندان شناخته شــده نیســت، 
تجــارب کافــی وجــود نــدارد؛ با ایــن حال 
وزارت بهداشــت و درمــان پروتکل هــا و 
دســتورالعمل های مهــم و مفیــدی ارائــه 
داده که تمامــی آن ها مدنظر شــرکت فوالد و 
 کمیتــه بحــران قــرار گرفتــه و اجرا شــده

 است.
مدیر بهداشــت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست 
فــوالد مبارکــه از غربالگــری و بیماریابــی 
 کارکنان به عنــوان یکــی از موارد اجراشــده 
در فوالد مبارکه نام برد و گفــت: هنگام حضور 
کارکنان در محــل کار، در یک مقطــع زمانی، 

معموال تراکم  جمعیتی ایجاد می شود و این امر 
شرایط شیوع بیماری را تشدید می کند؛ بنابراین 
باید با توجه و دقت ویژه ای موارد الزم را پیگیری 
می کردیم. به همین منظور غربالگری و بیماریابی 
کارکنان و پیمانکاران طبق پروتکل های وزارت 
بهداشــت و درمان، برنامه ریــزی و در دو بخش 
خود اظهاری و نمونه گیری خون و آزمایش های 
 پاراکلینیکــی در دســتور کار قــرار گرفــت

 و اجرا شد.
وی در تشریح چگونگی اجرای این برنامه ها اظهار 
داشت: در مرحلۀ اول که در ابتدای سال 1399 
برنامه ریزی شد، با استفاده از دستورالعمل های 
مربوطــه و بهره گیــری از زیرســاخت های 
 شــرکت، پرسشــنامۀ خود اظهــاری کارکنان

 تدویــن و روی پرتــال کارکنان قــرار گرفت 
 و بــا اطاع رســانی به موقــع، تاکنــون ســه
 بار این غربالگری انجام شــده و نتایج آن برای 
بیماریابی،جلوگیــری از حضــور در محل کار و 
گذراندن دورۀ قرنطینه و نقاهت اســتفاده شده 

است. 
در این زمینه، پس از اجرای خوداظهاری، با توجه 
به عائم بالینی ثبت شدۀ کارکنان، واحد طب کار 
و درمان با تیم متخصص پزشکی خود با تماس 
تلفنی با فرد مشکوک، شــرح حال ثانویه وی را 
ثبت و اقدامات الزم را برای حضور یا غیبت وی در 

محل کار انجام می دهند.
 بدون شک مشارکت حداکثری و کامل کارکنان 
شــرکت و پیمانکاران در این طــرح عظیم که 
می توان گفــت بزرگ ترین طــرح غربالگری و 
بیماریابی در صنعت کشور به شمار می آید قابل 

تقدیر است.
 مدرســی فر در خصوص اجــرای مراحل بعدی 
این اقدامات گفت: در مرحلۀ بعدی و در راستای 
اجرای پروتکل های مصوب وزارت بهداشت، برای 
چگونگی بازگشت به کار کارکنان بعد از تعطیات 

برنامه ریزی شد و تســت های پایش و غربالگری 
اولیه از طریق آزمایش هــای پاراکلینیکی خون 
انجــام گرفت تــا وضعیت کارکنان مشــکوک 
جهت تســت PCR و Elisa مشــخص گردد 
 و از ورود بیمــاران بــه محــل کار جلوگیــری

 شود.
در این برنامــه که با دســتور مدیریــت عالی 
ســازمان و با همــکاری واحدهای بهداشــت 
حرفه ای ایمنی و محیط زیســت، امــور اداری، 
حراســت و مدیریت نواحی تولیدی و خدمات 
فنی و پشتیبانی انجام شــد، کارکنان سازمان 
 به دو گروه روز کار و شیفت تقسیم بندی شدند 

و آزمایش ها انجام شد.
وی با تأکیــد بر این کــه ایــن پروتکل ها برای 
پیمانکاران نیز اجرا شده ادامه داد: این غربالگری 
هم برای کارکنان امانی و هم پیمانکاران فوالد و 
در مجموع برای حدود 24 هزار نفر انجام شــده 

است.
 در ایــن زمینــه پــس از خون گیــری از 
افراد، نتایــج آزمایش هــا پس از 24 ســاعت 
مشــخص و بــرای انجــام غربالگری هــای 
 ثانویــه در اختیــار واحــد طــب کار و درمان 

قرار می گیرد. 
امیدواریم ایــن فعالیت ها به ایمنــی کارکنان 
در مقابل ویروس کرونا، تداوم تولید و رســیدن 
به هدف ســال 1399 که مقــام معظم رهبری 
 آن را »جهــش تولیــد« نام گــذاری کرده اند،

 بینجامد.
مدیر بهداشــت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست 
فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود گفت: 
از تاش مدیران، کارکنان و تمامی افرادی که در 
غربالگری مشــارکت کردند و همچنین از سعۀ 
 صدر و مشارکت همه جانبۀ کارکنان شرکت برای 
حفظ ســامت خود و دیگران تشکر و قدردانی 

می کنم.

 مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مباركه مطرح كرد؛

تداوم تولید در فوالد مبارکه با مشارکت حداکثری کارکنان در طرح غربالگری
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شــیوع کرونا 
باوجود آسیب 
بســیاری که 
و  کســب  به 
رهـــــای  کا

مختلف وارد کرد، زمینه رونق مشاغلی را هم 
به همراه داشته اســت. به عنوان مثال شرکت 
آمازون از قرنطینه مردم ســود هنگفتی برد 
و ســرویس اینترنتی نت فلیکس در ســه ماه 
نخست ســال 2۰2۰ توانســت رکورد 1۵.۸ 
میلیون کاربر جدید را ثبت کند. در ایران نیز 
با وجود تمام کم و کاســتی ها، کرونا موجب 
راه اندازی سینمای آناین شــد و تاکنون دو 

فیلم »خروج« و »طا« از این طریق اکران شده 
و صحبت های بســیاری برای اکران فیلم های 
دیگری در حال انجام است. این در حالی است 
که زمزمه های آناین تئاتــر نیز به گوش می 
رسد. در این میان هجوم مردم به خرده فروشی 
های آناین و نبــود کاال به میزان کافی نیز در 
روزهای خانه نشــینی نشــان داد که تا نقطه 
مطلوب این نوع کســب و کارها فاصله زیادی 

داریم. این در حالی اســت کــه پیش از اینکه 
مسئوالن از فرصت ها و مزایای این نوع کسب 
و کارها و تجارت الکترونیک بهره مند شــوند، 
کاهبــرداران متوجه این فرایند و دســت به 

کار شده اند. 
»کســب و کار« در گفتگو با دو کارشــناس، 
ضرورت توسعه هرچه بیشتر کسب و کارهای 

اینترنتی را بررسی می کند. 

فرصت و تهدید آنالین ها برای رونق تجارت الكترونیك 

راهکار آنالین ها  برای  مقابله  با  کالهبرداری  اینترنتی
كالهبرداران در تجارت الكترونیك از مسئوالن دولتی یك گام جلوترند

سرعت گیر توسعه اقتصاد دیجیتالی در عصر کرونا 
سید حسین سلیمی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان

کرونا کسب و کارها را نه تنها در کشور ما، که در تمام دنیا راکد کرده است. محصوالتی که بعضا در حد صددرصد ظرفیت تولید می شدند، به دالیل عدم حضور کارکنان، احتیاط های بهداشتی و نبود نقل و انتقال مواد اولیه، یا تولید آنها متوقف شد یا به حالت حداقل تولید رسید. این موارد باعث شد رشد 
اقتصادی تمام کشورها کاهش پیدا کند یا حتی منفی شود؛ ازجمله کشور ما که پیش بینی می شود رشد اقتصادی منفی را تجربه کند. بنابراین کرونا اثرات منفی زیادی داشته و کسب و کارها را با رکود مواجه کرده و در حال حاضر نیز ما در حالت رکود هستیم و امیدواریم واحدهای تولیدی به تدریج 
به تولید برگردند و مواد اولیه مورد نیاز آنها وارد شود. مساله رفت و آمد و ترانسپورت ما در حال حاضر با مشکل روبه روست که امیدواریم بنادر ما به تدریج بتوانند شاهد ورود مواد اولیه باشند. تاکنون واردات کاالهای ترانزیت ما از اروپا و رفت و آمد هواپیماها متوقف بود. به هر حال این مسائل در همه 
اقتصادهای جهان اثرات منفی داشته؛ ازجمله کشور ما که با کمبود مواد اولیه مواجه شده است.متاسفانه ما در همه زمینه ها و ازجمله صنعت از دنیا عقبیم. ما در حال رشد هستیم، مگر اینکه به جایی برسیم که مرحله بعد آن استفاده از سیستم های الکترونیک است. بنابراین پیش از کرونا در حال طی 
کردن مراحل میانی بودیم و مردم با آگاهی به سراغ بستر فضای مجازی نمی آمدند. همچنین پیش از این کارکنان را آموزش نداده بودیم که از منزل نیز بتوانند دورکاری کنند. این در حالی است که در کشورهای دیگر حتی در زمانی که کرونا نبود، به کارکنان آموزش برای دورکاری می دادند و بسیاری 
از کارمندان در یک سری شرکت ها از خانه هایشان به دورکاری می پرداختند؛ ولی اینجا به دلیل خیلی از ساختارهای بروکراتیک امکان توسعه تجارت الکترونیک وجود ندارد. در ساده ترین نمونه می توان اشاره کرد که در خیلی از موارد نیاز به مراجعه حضوری به بانک است تا خودمان برگه ها را امضا 
کنیم زیرا هنوز امضای الکترونیک مورد استفاده بسیاری از سازمان ها نیست. این در حالی است که چنین سیستم هایی در دنیا حل شده است و کسی به بانک مراجعه نمی کند و همه کارهایشان را با سیستم های الکترونیک انجام می دهند و این مختص دوران کرونا نیست و پیش از این هم در کشورهای 
اروپایی به این روش کار می کردند.اما ما ساختارهای سیستم های الکترونیک را نساخته ایم. در ابتدایی ترین ملزومات شکل گیری تجارت الکترونیک که اینترنت است، مشکل داریم زیرا اینترنت ما به قدری کند و با سرعت پایین است که نمی توانیم از آن برای کارهای ساده استفاده کنیم. هنوز ما به 

جایی نرسیده ایم که تجارت الکترونیک جوابگوی پیشرفت ما باشد. 

آنالین ها خط دهنده کسب وکارهای سنتی در دوران کرونا
کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه

اولین و اصلی ترین تاثیری که کرونا روی تجارت خارجی ما گذاشته، بحث انسداد مرزهاست. با توجه به اینکه نزدیک به دو ماه است که مرزهای ما یا عمدتا مسدودند یا اگر هم باز است در حد رفت و آمد ریلی و یا کشتی است که با حداقل ها انجام می شود. کرونا باعث پایین آمدن سطح تقاضا به واحدهای 
ما خواهد شد و مشکاتی را برای ما به وجود آورده است. امیدواریم به زودی به تدریج مرزها به خصوص با کشورهای همسایه مثل عراق روی مسیر بیایند و بازگشایی شوند. البته همه مرزها با رعایت پروتکل ها بازگشایی می شوند. البته همین رعایت پروتکل ها رفت و آمدها را دشوار و گاهی مسدود کرده 
است. بخش دیگر برمی گردد به اینکه متاسفانه رفت و آمد تجار و بازرگانان بسیار مشکل است و تقریبا عملیاتی نیست به خصوص به برخی کشورها که برای ما حالت محوریت دارند مثل عراق، ترکیه و روسیه که در حال حاضر در قرنطینه هستند. بنابراین این دست اتفاقات باعث شده در آمار تجارت در 

فروردین امسال نسبت به سال قبل کاهش زیادی را مشاهده کنیم و قطعا در اردیبهشت هم همین حالت ادامه خواهد داشت. امیدواریم در خرداد ماه با کم شدن این ضوابط و با راه افتادن نسبی کارهای تجاری مقداری شاهد بهبود آن باشیم.
اوج پیروزی بر کرونا مربوط به همین کسب و کارهای اینترنتی و فضای مجازی بود که در پی آن مردم هم به این نوع کسب و کارها عاقه نشان دادند. همچنین از نظر سامتی، ایمن تر بود و در زمانی که تمام واحدهای ما چه در حوزه خدمات، اصناف و حتی تولیدی ها به جهت کم شدن تقاضا و روند 
نزولی صادرات به سمت تعدیل نیرو حرکت می کردند، کسب و کارهای اینترنتی همه در جذب نیرو می کوشیدند، آگهی های جذب نیروی زیادی را می دیدیم و این نشان از رونقی داشت که در این حوزه به وجود آمده است. درست است که این نوع بیماری و ارتباط کمتر گرفتن یکی از عوامل مهم بود و 
معموال آن نوع خرید کردن و گشتن حالت خاص خود را خواهد داشت و نمی شود ما آنها را نادیده بگیریم؛ اما کرونا نشان داد که واقعا فضاهای فروش کسب و کارهای اینترنتی یکی از آینده های اقتصاد کشورهاست و همه باید روی این نوع کسب و کارها زوم کنند. نه تنها در ایران، که در دنیا هم شرکت 
های آمازون و.. را می بینید که چه خرید و فروش هایی را در این ایام انجام دادند و به سمت این فروشگاه ها استقبال و عاقه مندی زیاد بود. ازاین رو در این حوزه دیدگاه های جدیدی در حال به وجود آمدن است که لزوم توجه به تجارت الکترونیک را گوشزد می کند و به نظر می رسد بخشی از فعالیت 
های کسب و کاری به خصوص در حوزه اصناف و فروشندگی به یک شکلی مجبورند که اگر تا امروز هم مقاومت کرده بودند خودشان را با کسب و کارهای اینترنتی هماهنگ و مچ کنند؛ یعنی خط دهنده کسب و کارهای اینترنتی خواهند بود. سنتی ها باید در کنار کسب و کارهای اینترنتی قرار بگیرند 

که با یک دست واسطه و با واسطه گری این نوع کسب و کارها بتوانند اجناسشان را بفروشند و به دست مردم برسانند لذا یک انقابی بود که کرونا در این حوزه به وجود آورد و قطعا آینده روشن تری نیز در پیش خواهند داشت. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

نشست معاون صنایع دستی کشور با انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی
نشست معاون صنایع دستی کشور با انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی ایران در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی و با هدف هم افزایی، برگزار و راهکارهای موجود برای تقویت همکاری ها 

بررسی شد. پویا محمودیان در جلسه با انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی به ارائه طرح های پیش رو به منظور همکاری های مشترک و استفاده هر چه بیشتر از فضای مجازی گریزی زد و افزود: »راه اندازی 
کمپین های صنایع دستی، ارتقای فروش صنایع دستی در فضای مجازی، تبلیغات صنایع دستی در فضای مجازی با استفاده از توان این انجمن صنفی از برنامه های پیش رو در این شرایط خواهد بود.« 

همکاران تاشگر ناحیۀ آهن سازی با ثبت رکورد 
تولید روزانۀ آهن اسفنجی به میزان ۸ هزار و  ۸1۵ 
تن در واحد شهید خرازی موفقیت دیگری را در 

سال جهش تولید به نام خود ثبت کردند. 
داریوش رشیدی مدیر ناحیۀ آهن سازی با اعام 
این خبر افزود: رکورد روزانۀ قبلی به میزان ۸هزار 
و 64۰ تن بود که در فروردین ماه 99 به دســت 
آمده بود. این رکورد تولید روزانه در سال جهش 
تولید و در ادامۀ عملکرد موفقیت آمیز این ناحیه 
در این سال حاصل شــده که ناشی از عزم راسخ 

همــکاران در این ناحیه برای مشــارکت هرچه 
بیشتر در حرکت روبه رشد  در مسیر  تولید بیشتر 

و اقتصاد کشور است.
وی همچنین افزود: امیدواریم بــا برنامه ریزی 
صورت گرفتــه و اهتمــام کلیــۀ کارکنــان 
ناحیــۀ آهن ســازی و واحدهای پشــتیبانی، 
 عملکــرد درخشــانی در ســال 99 بــه ثبت

 برسانیم.
محمدرضا فتحی رئیس واحد احیا مستقیم نیز 
در گفت وگو با خبرنگار فوالد افزود: خوشبختانه 

با همت کارکنان واحد احیا مســتقیم شــهید 
خرازی و همکاری دیگر واحدهــای ناحیه، اعم 
از گندله ســازی، مواد خام و برنامه ریزی تولید 
و تعمیرات، و با پشــتیبانی واحدهای خدماتی 
و ستادی، با وجود شــرایط ویژه و مراقبت های 
الزم جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا این 
موفقیت به دست آمده است و جا دارد از تمامی 
همکارانی که با کار گروهی خود و در نظر گرفتن 
رویه های سازمانی افتخارآفرینی کرده اند تشکر 

کنم.

مراسم اولین شــب احیای ماه مبارک 
رمضان با میزبانی بیــش از 123 هزار 
شــرکت کننده مجازی در بازه زمانی  
حدود 6 ســاعته بر بســتر پخش زنده 
آپارات و دیگــر خدمــات گیرندگان 
مانند  ســایت های محافــل، فطرس 
 و ... برگــزار شــد. به گــزارش روابط 
عمومی آپارات و با شــروع شــب های 
قدر، پخش زنده مذهبی این وبســایت 
میزبانی بیش از ســیصد مجلس احیا 
در شــب 19 مــاه مبارک رمضــان را 
برعهده داشــت. هیئت های مذهبی و 
مســاجدی که تا پیش از این مجالس 
متعددی را به کمک پخش زنده آپارات 
برگزار کرده بودند، در اولین شب احیا 

ماه مبارک رمضان بیشــترین میزبانی 
از شرکت کنندگان را برعهده داشتند. 
این هیئت ها، مساجد و محافل مذهبی 
که مراســم خود را از سراســر کشور و 
بر بســتر پخش زنده آپــارات برگزار 
 می کنند، سه شنبه  گذشته و مصادف با

 اولین شــب احیا ماه مبــارک رمضان 
1441 ، بیــش از 6 ســاعت مجالس 
مذهبی از سراسر کشــور را در پخش 
زنده آپارات اجرا کردند. همچنین طی 
 بیش از ســیصد مجلس برگزار شــده 
در شــب 19 ماه مبارک رمضان، بالغ 
بر  123 هزار شرکت کننده مجازی در 
سایت آپارات و دیگر سایت های خدمت 
گرفته از ســرویس پخش زنده آپارات 

مانند ســایت محافل، ســایت فطرس 
و ... به انجام اعمال مذهبی شــب های 
قدر پرداختند. این استقبال کم سابقه 
درحالی رقــم خورده اســت که تحت 
تاثیر شــیوع بیماری کرونــا و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی امکان برگزاری 
مراســم حضوری وجود ندارد و تمایل 
مردم به شرکت در این مراسم بر بستر 
آناین بیش از پیش اســت. با توجه به 
زمینه سازی فنی آپارات برای برگزاری 
هرچه بهتر مراسم های زنده،  پیش بینی 
می شود در شــب های آینده به صورت 
تصاعدی شاهد افزایش حضور شرکت 
کنندگان در پخش زنده شب های قدر 

پیش رو باشیم.

۳۰۰ مجلس احیای ماه رمضان بر بستر آپارات برگزار شد

تلگرام پس از 2 ســال و نیم تــاش پروژه 
پلت فــرم باک چیــن خــود TON و ارز 
مجــازی   اش Gramرا به دلیــل حکم یک 
دادگاه آمریکایی کنار گذاشت، پروژه ای که 
به گفته این شــرکت مانند ارزهای مجازی 
چون بیت کوین و اتریوم بر اصل تمرکززدایی 
استوار بود اما از نظر سرعت و مقیاس پذیری 
بسیار از آنها برتر بود. کنار کشیدن از پروژه 
باک چین را پاول دورف در یک پست اعام 
کرد و در ابتدای آن از مهندسان شرکت برای 
تولید یک پلت فرم باز، رایگان و غیرمتمرکز 
تشــکر کرد. او گفت در صورتی که پلت فرم 
TON با تلگرام تلفیق می شــد پتانســیل 
ایجاد انقابی در ذخیره ســازی یــا انتقال 

سرمایه و اطاعات ایجاد می کرد.
پــاول دورف حکــم یــک دادگاه در 
ایاالت متحده را دلیل توقف این شبکه اعام 
کرد. او گفت: تصور کنید که تعدادی از افراد 
ســرمایه خود را برای ایجاد یک معدن طا 
به کار بگیرند تا بعد طای استخراج شده را 
بین خود تقسیم کنند. بعد یک قاضی بیاید 
و جلوی ســرمایه گذاران معدن را بگیرد و 
چنین اســتدالل کند که سرمایه گذاران در 
این معدن طا به دنبال ســود هستند. آنها 
نمی خواهند طا را برای خود استخراج کنند 
بلکه می خواهند آن را به دیگران بفروشند. 
به همین دلیل شما اجازه دادن طا به آنها 

را ندارید.
دورف با انتقاد از این حکــم دادگاه آمریکا 
نوشت: در تلگرام شبکه TON نقش معدن و 
Gram نقش طا را داشت و سرمایه گذاران 

هم برای این موضوع قرار بود دور هم جمع 
شوند اما یک قاضی حکم داده که مردم حق 
خرید و فروش گرام را ندارند درحالی که گرام 
چیزی شبیه بیت کوین اســت که خرید و 
فروش می شــود. به گفته بنیان گذار تلگرام 
حکــم دادگاه نه تنها شــامل داخل آمریکا 
بلکه شامل کل جهان هم شد چراکه قاضی 
استدالل کرده ممکن اســت یک شهروند 
 TON آمریکایی راهی برای دسترســی به
پیدا کند. بنابراین گــرام نباید اجازه توزیع 
در هیچ جای جهان داشــته باشد ولو اینکه 

ممکن است برای کشور دیگری مفید باشد.
به گفته دورف این تصمیــم دادگاه به این 
معنی اســت که کشــورهای دیگر هم حق 
تصمیم گیری درباره آنچه خوب یا بد است را 
برای شهروندانشان ندارند. اگر آمریکا به طور 
ناگهانی تصمیم گرفت قهوه را ممنوع کند 
حتی یک کافی شــاپ در ایتالیا نباید قهوه 
را بفروشد چراکه ممکن است یک شهروند 
آمریکایی به آنجا برود. او در ادامه نوشــت: 
متاسفانه قاضی آمریکایی در یک مورد حق 
دارد:  ما مردمی که خــارج از آمریکا زندگی 
می کنیم می توانیم برای رئیس جمهور خود 
رای بدهیم یا نمایندگان مجلس را انتخاب 
کنیم اما وقتی بحث مالی یا تکنولوژی پیش 
می آید وابسته به آمریکا هستیم )خوشبختانه 
قهوه این گونه نیســت(. آمریکا با استفاده 
از قدرت دالر و سیســتم مالی خود قادر به 
بستن هر بانک یا حســاب بانکی در سراسر 
جهان است. این کشــور با استفاده از قدرت 
خود اپلیکیشــن ها را از فروشــگاه نرم افزار 

اپل و گــوگل حذف می کند. متاســفانه ما 
96 درصد مردم جهان همچنان وابســته به 
تصمیم گیران انتخاب شده توسط 4 درصد 

مردم جهانیم.
به گفته دورف ممکن است در آینده وضعیت 
تغییر کند اما درحال حاضر ما در یک دایره 
وحشی هستیم و نمی توانیم تعادل بیشتری 
را به یک دنیای بیش از حد متمرکز بدهیم. 
با این حال تاش کردیم اما این پرچم را به 
کارآفرینان نسل های آینده می سپاریم؛ به 
برنامه نویسان آینده که این پرچم را بردارند 
و از اشــتباهات ما درس بگیرند. دورف در 
ادامه نوشت: من این پســت را می نویسم تا 
رسما اعام کنم مشــارکت فعال تلگرام در 
TON پایان یافته اســت. ممکن است در 
سایت یا در جایی نام من یا TON را ببینید 
اما به هیچ کدام اعتماد نکنید و به آنها پول 
و دیتــا ندهید. درحال حاضــر هیچ کدام از 
 تیم ما درگیر این پروژه نیســتند بنابراین
 TON اگر شبکه ای را مبتنی بر تکنولوژی 
دیدید باید بدانید ما هیچ نوع ارتباطی با آن 
نداریم و از آن پشــتیبانی نمی کنیم. پس 
مراقب باشــید و اجازه ندهید کســی شما 
را گمراه کنــد. می خواهم این پســت را با 
آرزوی موفقیت برای تمام کسانی که برای 
تمرکززدایی، تعــادل و برابــری در جهان 
تاش می کنند به پایان ببرم. شما در جنگ 
درستی مبارزه می کنید. این جنگ ممکن 
است مهم ترین نبرد نسل ما باشد. امیدوارم 
شما در جایی که ما شکست خوردیم بتوانید 

پیروز باشید.

ارز مجازی تلگرام متوقف شد

ثبت رکورد روزانه در ناحیۀ آهن سازی شرکت فوالد مبارکه
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