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مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

ونا  نالین به کر کســی های آ دست رد تا
   ]امیر قاسمی[ رانندگان تاکسی های آنالین در سراسر جهان از رکود 
شغلی شان می گویند. رکودی که در کنار ده ها شغل دیگر به دنبال شیوع 
نگران  را  آنها  از  بسیاری  و  شده  ایجاد  »کووید19«  بیماری  جهانی  همه گیری 
آینده شغلی خود کرده است. با این حال، اغلب تاکسی های آنالین در سراسر 
کشورهای درگیر با کرونای چینی می گویند که قدرت مالی تأمین ریسک ها و 
هزینه های درمانی تمام رانندگان شان را ندارند و فقط می توانند با رفتارهایی مانند 
ارتباط با مراکز درمانی و انسداد حساب کاربری بیماران کرونایی مانع از شیوع 
بیماری شوند. این درحالی است که بسیاری از این شرکت ها در طی همین روز های 
شیوع کرونا خدماتی مانند تأمین اقالم بهداشتی رانندگان و پرداخت خسارت 
به رانندگان در معرض ریسک بیشتر را برعهده گرفته اند. اغلب این شرکت ها 
معتقدند تالش هایشان برای جلوگیری از حمل ونقل عمومی مسافران مبتال به 
کرونا خدمت بزرگی برای کنترل بیماری است و این مسئولیت پذیری اجتماعی در 

بلندمدت به ارزش برندشان کمک شایانی می کند. 

کرونا و نگرانی راننده های آنالین جهان 
گسترش ویروس کرونا به 157 کشور جهان تا روز گذشته باعث شد اقتصاد 
جهانی افت بی سابقه ای را تجربه کند. بسیاری از کسب وکارها در سراسر جهان 
تحت تأثیر این ویروس قرار گرفتند و شاخص بورس کشورهای جهان کاهشی 
بی سابقه داشت. در این بین کسب وکارهای خدماتی که در آن کارمندان در ارتباط 
مستقیم با مردم قرار دارند، بیشترین ضرر را از انتشار جهانی این ویروس متحمل 
شدند. تاکسی های اینترنتی یکی از کسب وکارهایی است که به دلیل وضع فعلی 
 ،)UBER( اقتصاد جهانی دچار زیان شدیدی شده است. نمادهایی همچون اوبر
لیفت )LYFT( و  هایلو )HAILO( که از سرآمدان شرکت های خدماتی در این زمینه 
هستند تا پیش از ظهور ویروس کرونا گردش مالی بسیار باالیی داشتند، اما 
پس از بروز این بحران جهانی مشکالت بسیار زیادی را پیش روی خود می بینند. 
از مهم ترین مشکالت این شرکت ها می توان به کاهش چشمگیر تمایل مردم 
به استفاده از تاکسی های اینترنتی در شرایط فعلی و کارنکردن رانندگان این 

شرکت ها از ترس مبتالشدن به »کووید19« اشاره کرد.

درخواست ها در آمریکا تا 50درصد کاهش خواهد یافت
و  کرونا  ویروس  به  آلودگی  از  ترس  تایمز،  نیویورک  گزارش  اساس  بر 
سیاست های کار در خانه که توسط کارفرمایان اتخاذ شده، باعث شده 80 هزار 

راننده ای که در شهر نیویورک در شرکت های تاکسی اینترنتی مشغول به کار 
هستند، با بحران درآمدی روبه رو باشند. طبق گزارش های به دست آمده، درآمد 
رانندگان تاکسی های اینترنتی در آمریکا در هفته اول ماه مارس نسبت به مدت 
مشابه  سال گذشته بیش از 30 درصد کاهش پیدا کرده است و انتظار می رود این 

روند با افزایش شیوع کرونا در آمریکا تا 50 درصد افزایش پیدا کند.

اوبر کرونایی ها را جابه جا نمی کند
این شرایط اما منجر به آن شد که برخی از شرکت های تاکسی اینترنتی موضع 
فعاالنه ای را برای مقابله با تأثیر مخرب این بیماری اتخاذ کنند. برنامه های این 
شرکت ها بر دو موضع کلی استوار است که این دو موضع شامل همکاری با 
دستگاه های بهداشتی کشورها برای کاهش گسترش بیماری و کمک مالی به 
رانندگان می شود. یکی از شرکت هایی که برنامه ای مدون برای مقابله با اثرات 
منفی ناشی از شیوع ویروس کرونا تدوین کرد، شرکت اوبر است که در 67 کشور 
دنیا فعالیت دارد. اوبر هفته گذشته طی بیانیه ای اعالم کرد که خود را برای مبارزه 
با ویروس خطرناک کرونا مسئول می داند. بر این اساس اوبر در بیانیه خود 
خاطرنشان کرد که حساب کاربری رانندگان آلوده شده به ویروس کرونا را مسدود 
خواهد کرد. همچنین این شرکت گفت مشورت با کارشناسان اپیدمیولوژیست 

برای ضدعفونی هر چه بهتر وسایل حمل ونقل را در دستور کار قرار خواهد داد.

مسئولیت اجتماعی، اولویت تاکسی های آنالین
در میان شرکت های خدمات آنالین جابه جایی مسافر، اوبر تالش کرد تا در 
کنار در نظر گرفتن سالمت مشتریان، کمک های رفاهی نیز برای رانندگان خود در 
نظر بگیرد. گرچه به نظر می رسد این اقدام بار مالی سنگینی را بر این شرکت تحمیل 
می کند، اما برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند این اقدام باعث بهبود چهره 
را می توان نوعی  اوبر  این شرکت در بین مشتریان خواهد شد و این رفتار 
سرمایه گذاری میان مدت دانست. همین مسأله سبب شد سایر شرکت ها هم 
تالش کنند تا روش های مشابه را برای حمایت از کارمندان خود اتخاذ کنند. 
کارشناسان اقتصادی معتقدند رفتار شرکت های تجاری در موقعیت فعلی 
سال ها در ذهن مشتریان خواهد ماند و در صورتی که بتوانند با تدبیر مناسب از 
سود کوتاه مدت صرف نظر کنند و سیاست هایی را که باعث همدلی مشتریان 
می شود، در دستور کار قرار دهند، از طریق افزایش شهرت برند خود در بلندمدت 

می توانند سود اقتصادی بیشتری را کسب کنند.

گزیده اخبار

بورس

رویداد

بــازار  جــــهــانـــــی

) تغییرقیمت )دالر نــــــوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1491.06

13.08

34.13

33.29

بــازار  طال

تغییرقیمت )تومان( انواع سکه 

سكه امامی 

سكه بهار آزادی 

نیم سكه 

ربع سكه 

سكه گرمی 

طالی 18 عیار 

5996000

5850000

3060000

1754000

971000

589900

تـابـلوی قـیـمـت

بــازار  ارز    )قـیمـت هـا بـه تــومان(

تغییرآزاد )اسکناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

15645

17350

20174

4347

مـــــــرور

موقت  مجوز  تولیدی  واحد   150 از  بیش   
سازمان غذا و دارو برای تولید فرآورده های ژل و انواع 

محلول های ضدعفونی کننده را دریافت کردند
 رئیس اتاق اصناف: محدودیت کار اصناف 

منوط به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کروناست
 مدیرکل دفتر صادرات و واردات وزارت صمت 

از لغو ممنوعیت واردات اتانول خبر داد
سخنگوی تنظیم بازار: فروشگاه ها در ایام عید 

تعطیل نیستند
 سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی از ممنوعیت تبادل اسکناس در جایگاه های 

دارای تجهیزات الکترونیک خبر داد

رشد 11 هزار و 548 واحدی بورس
بهادار  اوراق  کل بورس  شاخص  ]شهروند[ 
تهران بعد از کاهش در روزهای گذشته، دیروز با 
افزایش 11 هزار و 548 واحد به رقم 505 هزار و 954 

واحد رسید.
شاخص کل با معیار هم وزن با افزایش 2 هزار 
و 235 واحد به رقم 174 هزار و 642 واحد رسید. 
ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از 
1847 تریلیون تومان رسید. معامله گران دیروز 
در بورس اوراق بهادار تهران بیش از 6.2 میلیارد 
سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 785 هزار 
32 میلیارد  و  5 هزار  ارزش  به  و  معامله  نوبت 

تومان داودستد کردند. 

 فریبرز رئیس دانا 
بر اثر ابتال به کرونا درگذشت

اقتصاددان  رئیس دانا،  فریبرز  ]شهروند[ 
برجسته ایرانی، پژوهشگر، نویسنده و عضو کانون 
 نویسندگان ایران، پس  از  دست وپنجه نرم کردن با 
بیماری »کووید 19« در هفتادویک سالگی درگذشت.

ناصر زرافشان، حقوقدان و از دوستان این عضو 
برجسته کانون نویسندگان ایران در این باره به 
صبح  ایشان  گفت:»متأسفانه  ایسنا  خبرگزاری 
دوشنبه در بیمارستان تهران پارس درگذشتند.« به 
گفته زرافشان، او از بیستم اسفندماه بر اثر ابتال به 
بود. فریبرز  بیمارستان  بستری  کرونا در   ویروس 
رئیس دانا متولد 1327 در تهران، از استادان اقتصاد 
را در سطح دکتری  تهران، تحصیالتش  دانشگاه 
 رشته اقتصاد و علوم سیاسِی مدرسه اقتصاد لندن 
گذرانده بود . او نویسنده بیش از 15جلد کتاب درباره 
میان  آن  از  که  سیاسی  بود  و  اقتصادی  مسائل 
»اقتصاد  سوسیالیسم«،  و  »آزادی  به  می توان 
سیاسی توسعه« و »منش روشنفکری« اشاره کرد .   از 
شده  منتشر  ترجمه هایی  رئیس دانا  همچنین 
 موجود، ویراسته لئو 

ً
است که کتاب »بربریت واقعا

پانیچ، کالین لیز« از شناخته شده ترین آنهاست. 
 فریبرز رئیس دانا که اقتصاددانی چپ گرا بود عالوه بر 
فعالیت تخصصی در زمینه پژوهش و تدریس رشته 
اقتصاد،  به فعالیت های سیاسی، اجتماعی، ادبی و 
جریان های  در  و  می پرداخت  نیز  مطبوعاتی  
روشنفکری در ایران به حوزه دموکراسی،  عدالت 

اجتماعی و سوسیالیسم عالقه مند بود. 

کاهش تقاضای واقعی برای ارز
]فارس[ رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی 
نوشت: »در روزهای پایانی امسال با توجه به اثرات 
شیوع ویروس کرونا عمال تقاضای واقعی و مؤثری 
ندارد.«  وجود  صرافی ها  در  اسکناس  ارز  برای 
در  خود  شخصی  صفحه  در  همتی  عبدالناصر 
این باره نوشت: »با توجه به اثرات شیوع ویروس 
ارز  برای  مؤثری  و  واقعی  تقاضای  عمال  کرونا 
)اسکناس( در صرافی ها وجود ندارد و درخواست 
توجه  قابل  عرضه  با  واردکنندگان  برای 
صادرکنندگان غیرنفتی و بانک مرکزی در سامانه 
نیما )فقط در اسفند ماه بیش از یک ونیم میلیارد 
اما  است،  گرفته  خود  به  نزولی  روند   ،) دالر
خالی فروشان و سفته بازان که از مدت ها پیش 
خ ارز در بازار معامالتی  امید زیاد برای باال رفتن نر
داشتند، تالش می کنند با عملیات روانی و اعالم 
خ های باال در کانال های خود در فضای مجازی،  نر
معامالت فردایی خود را سودآور کنند و یک گروه 
، به خاطر  دیگر نیز تالش می کنند از فرصت آربیتراژ
اختالف قیمت واقعی و فردایی بهره مندبشوند، 
بنابراین از مردم می خواهیم مراقب سفته بازان 

باشند و به آنها اعتماد نکنند.«

کدام مشاغل تسهیالت دولتی 
می گیرند؟

بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  ]ایسنا[ 
اقدامات حمایتی از کم بضاعت ها و کسب وکارها 
را تشریح کرد و گفت حقوق اسفند کارکنان دولت 

واریز شد. 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  نوبخت  محمدباقر 
»ساعت 24 سه شنبه بیست وهفتم اسفند 98 
حساب  به  بالعوض  تومان،  600 هزار  تا   200 هم 
3 میلیون نفر واجد شرایط واریزمی شود. تاکنون 
 هزار و 610 میلیارد تومان صرفا برای مبارزه با کرونا 
به وزارت بهداشت پرداخت شده است، عالوه بر 
از همه  که بیش  اقشاری  به  داریم  نظر  در  این 
ارایه کنیم.  بالعوضی  کمک های  دارند،  مشکل 
طبق بررسی ها 10 رسته کسب وکار هایی که به طور 
مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب 
شدند و قرار است به آنها تسهیالتی ارایه شود به 
ح هستند؛ مراکز تولید و توزیع غذا های  این شر
پذیرایی،  تاالر های  رستوران ها،  از  اعم  آماده 
به  مربوط  مراکز  اغذیه فروشی ها،  قهوه خانه ها، 
هتل آپارتمان ها،  هتل ها،  شامل  گردشگری 
گردشگری،  و  جهانگردی  مجتمع های 
مسافرخانه ها،  مهمانسراها،  و  میهمانپذیر ها 
و  شهری  درون  مسافر  عمومی  حمل ونقل 
برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی، 
و  تولید  گردشگری،  و  مسافرتی  خدمات  دفاتر 
توزیع پوشاک و کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، 
مراکز  و  آبمیوه  و  بستنی  قنادی،   ، خشکبار

تفریحی.«

غ و ماهی  مردم از خرید گوشت، مر
فله ای خودداری کنند

کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس  ]ایرنا[ 
 19  - کووید  بیماری  با  مقابله  برای  کرد  توصیه 
مردم از خرید فله ای فرآورده های خام دامی اعم 
غ و ماهی به  غ، تخم مر از گوشت قرمز، گوشت مر

صورت فله ای و باز به طور جدی خودداری کنند. 
علیرضا رفیعی پور با بیان این مطلب افزود: 
»سازمان دامپزشکی کشور با ابالغ بخشنامه ای 
به ادارات کل خود در سراسر کشور آنان را ملزم به 
 ، قرمز )گوشت  دامی  خام  فرآورده های  عرضه 
شکل  به  ماهی(  و  غ   تخم مر غ،  مر گوشت 
او  است.«  کرده  شناسنامه دار  و  بسته بندی 
عرضه بسته بندی فرآورده های خام دامی را یکی از 

راهکارهای مقابله با ویروس کرونا دانست .

تالش تاکسی های آنالین در جهان برای ایفای مسئولیت اجتماعی در برابر بیماری کووید19

   ]سجاد خداکرمی[ اگر نظر اغلب کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان 
منصف را درباره اقتصاد ایران در سالی که گذشت مدنظر قرار  دهیم، بدون شک 
آنها  سال 98 را یکی از سخت ترین سال های اقتصاد ایران در 40 سال گذشته 

می دانند.  
سال 98 در شرایط امتداد تحریم های ظالمانه و سختگیری های روز افزون 
آمریکا بر اقتصاد ایران آغاز شد و از همان آغاز با بحران  سیل در ده ها استان ایران 
در شوک فرو رفت. این عیدی بدشگون برای اقتصاد کشور اما در شرایطی بود 
که خروج آمریکا از برجام و در  نتیجه بی اثر شدن این توافقنامه دیگر محسنات 
اقتصادی توافق هسته ای هم پشت سر اقتصاد ایران نبود و بنا بود در این سال 
رونق  تولید داخلی راهگشای اقتصاد کشور باشد که با پستی ها و بلندی های 
بسیار اقتصاد در این سال به نظر اغلب اقتصاددانان  هدف گذاری های مورد توجه 
برای سرپا نگاه داشتن اقتصاد چندان فرجامی نیافت تا درنهایت انتهای  سال 

کووید 19 هم تیر آخر را بر  پیکر بی جان اقتصاد ایران زد. 

زنجیره دستاوردهای منفی  
باال و پایین های اقتصاد ایران در سال 98 آن قدر زیاد بود که سخت است از 
میان این همه دستچین کردن اما تعمیق رکود تورمی، رشد  تورم سبد معیشت 
و  توسعه  عدم  خانواده ها،  خرید  قدرت  شدید  کاهش  تا 40درصد،  خانوارها 
بهره وری در تولید، افزایش 92 درصدی  قیمت مسکن و رکود شدید در این حوزه و 
کاهش قابل توجه میزان رشد اقتصادی و تغییرات منفی بسیاری از شاخص های 
اقتصادی کشور  از جمله مواردی بود که می توان آنها را به عنوان دستاوردهای 
بارز وقایع در این  سال  اینها تمام وجوه  اقتصادی سال 98 قلمداد کرد. اما 
نبودند چه آنکه شاید تصمیم افزایش قیمت بنزین را بتوان خبرسازترین واقعه 
اقتصادی سال دانست؛ موضوعی  که در شرایط آب رفتن جیب مردم در کنار آب 
رفتن اقتصاد کشور، بسیاری از مردم را برآشفت اما دولت را کمی از بار مشکالت 

غ  کرد.   فار

حال و روز بازارها چگونه بود
در کنار همه این موارد بازار ها هم در سال 98 حال و روز عجیبی داشتند. در 
کنار افزایش بسیار قیمت ها در بازار مسکن و رکود  ساخت وساز و متعاقب 
همه اینها رکود جدی تقاضا در این حوزه،  سال سختی برای مسکن رقم خورد که 
به گمان کارشناسان باید  منتظر باشیم که در سال 99 این وضع کمابیش ادامه 
یابد. همچنین بازار ارز با تمام اقدامات و تالش های بازار ساز برای مهار و کنترل  آن 
با هریک از وقایع عمدتا تلخ و گاهی شیرین کشور باال و پایین شد و نوسانات در 
نرخ ها  گاهی پایین و عمدتا باال و باالتر برای  نرخ ارز بود. بازار طال و سکه هم همانند 
سایر بازارهای کشور، تحت تأثیر نوسانات جدی بازار ارز در سال 98 بود اما این تنها 
وجه تأثیر پذیری این بازار نبود چه آنکه در این سال تأثیر انس جهانی طال و نوسان 
آن نیز بر بازار طال و سکه بسیار جدی بود. اما در کنار همه باال  و پایین شدن های نرخ 
طال و سکه این بازار هم از تبعات رکود اقتصادی حاکم بر کشور جان به در نبرد و گرد 
رکود بر این بازار هم  چشمگیر بود. اما در کنار همه این بازارها، بازار بورس یکی از 
عجیب ترین سال های خود را سپری کرد، سالی که بازار سرمایه گاه بر  خالف جریان 
وقایع صعود های چشمگیر به خود می دید و همه را شگفت زده می کرد و گاه با 
سقوط های پی درپی رکورد های عجیب بر  جای می گذاشت. هرچند با این همه 
روند سرمایه گذاری در این بازار در مقایسه با دیگر بازار ها به نسبت قابل قبول بود. 

پیوند اقتصاد 98 و 99 
تمام وقایع عمدتا تلخ و گاهی به نسبت خوب در سالی که روز های آخر خود را 
سپری می کند در شرایطی که در این سال جا می ماند  مایه خوش اقبالی بود اما به 
گمان عمده کارشناسان بسیاری از این وقایع سایه خود را کمابیش بر سال 99 
هم ممکن است بگسترانند.  سایه شومی که از شوک آخر به اقتصاد ایران 
در سال 98، یعنی شیوع بیماری نحس کرونای چینی، نشان داد با قوت تالش 
دارد  تلخی های خود را به 99 پیوند بزند؛ امید که پیش بینی ها خالف از آب درآید و 

سرنوشت اقتصاد در 99 دیگرگون شود. 

مروری بر مهم ترین رویدادهای اقتصاد ایران در سال ۹۸  

آب رفت که اقتصاد  ســالی 

اغلب تاکسی های آنالین در 
سراسر کشورهای درگیر با 
کرونای چینی می گویند که 
قدرت مالی تأمین ریسک ها 
و هزینه های درمانی تمام 
رانندگان شان را ندارند و 
فقط می توانند با رفتارهایی 
مانند ارتباط با مراکز درمانی 
و انسداد حساب کاربری 
بیماران کرونایی مانع از 
ع بیماری شوند. این  شیو
درحالی است که بسیاری 
از این شرکت ها در طی 
ع  همین روز های شیو
کرونا خدماتی مانند تأمین 
اقالم بهداشتی رانندگان 
و پرداخت خسارت به 
رانندگان در معرض ریسک 
بیشتر را برعهده گرفته اند

تمام وقایع عمدتا تلخ و 
گاهی به نسبت خوب در 
سالی که روز های آخر خود 
را سپری می کند در شرایطی 
که در این سال جا می ماند 
 مایه خوش اقبالی بود اما 
به گمان عمده کارشناسان 
بسیاری از این وقایع سایه 
خود را کمابیش بر سال 
99 هم ممکن است 
بگسترانند.  سایه شومی که 
از شوک آخر به اقتصاد ایران 
ع  در سال 98، یعنی شیو
بیماری نحس کرونای 
چینی، نشان داد با قوت 
تالش دارد  تلخی های خود را 
به 99 پیوند بزند
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