
رییس انجمن دفاتر مســافرت هوایی و جهانگردی ایران با اعالم این که در ماه 
های اســفند ۹۸ و فروردین ۹۹ حدود یک هزار میلیارد تومــان به آژانس های 
مسافرتی خسارت وارد شده است، گفت: تسهیالت و بسته حمایتی که برای خروج 
گردشگری از بحران کرونا درنظر گرفته اند، بعدا بالی جان این صنعت می شود 
و آن را بدهکارتر می کند.حرمت اهلل رفیعیـ   به جلســه وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی با معاون اول رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی 
اشاره کرد و درباره درخواست اختصاص ۳۸ هزار میلیاد ریال به صنعت گردشگری 
از سهم ۷۵ هزار میلیارد تومانی که دولت به منظور جبران خسارت های وارد شده 
به کسب و کارها از محل شیوع ویروس کرونا، درنظر گرفته شده است، اظهار کرد: 
یقینا مبلغ تسهیالت درنظر گرفته شده متناسب با زیانی که به صنعت گردشگری 
وارد شده، نیست و مبلغ کمی برای آن درنظر گرفته شده است.او سپس به بخشی 
از خسارت های وارد شده به صنعت گردشگری اشاره کرد و این نکته را یادآور شد 
که ۴۰ درصد فعالیت دفاتر خدمات مســافرتی در نوروز متمرکز است و در ادامه 

گفت: سال ۹۸ برای صنعت گردشگری بسیار سخت بود، همه ما به تعطیالت نوروز 
۹۹ چشم دوخته بودیم که این بار، ویروس کرونا، آن را نقش برآب کرد.رفیعی با 
استناد به آمار تطبیقی صندلی های فروخته شده پروازهای داخلی و بین المللی، 
رزرو اتاق در هتل های داخلی و مســیرهای خارجی، صندلی های فروخته شده 
قطارها و هزینه های جاری دفاتر در ماه های اســفند ۹۷ و فروردین ۹۸، میزان 
خسارت وارد شده به ۳۵۰۰ دفتر خدمات مســافرتی را در ماه های اسفند ۹۸ و 
فروردیــن ۹۹ را در مجموع حدود یک هزار میلیارد تومان بــرآورد کرد و افزود: 
حدود ۵ هزار دفتر خدمات مسافرتی در کشور وجود دارد اما برای برآورد میزان 
خسارت تحمیل شــده، آژانس های فعال و نیمه فعال درنظر گرفته شده اند که 
تعداد آن به حدود ۳۵۰۰ دفتر می رسد.او تاکید کرد: آمار خسارت وارد شده به 
دفاتر خدمات مسافرتی به هیچ وجه تخمینی و یا براساس حدس و گمان نبوده، 
بلکه براساس مستندات و تطبیق میزان فروش تور، هتل و صندلی هواپیما و قطار 
در مدت زمان مشابه سال گذشته با وضع موجود، برآورد شده است.رییس انجمن 

صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ادامه داد: بابت خسارت 
وارد شده به دفاتر خدمات مسافرتی که البته با توجه به رکود سفر همچنان ادامه 
دارد، در جلسه ای که با حضور معاون اول رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی و 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، درخواست کردیم وام 
و تسهیالت کم بهره با دوره تنفس حداقل یک ساله اختصاص دهند تا ما فرصت 
جبران داشته باشیم.وی گفت: تمام نمودارهای اقتصادی نشان می دهد صنعت 
گردشگری با بیشترین خسارت مواجه شده است، بنابراین بسیاری از کشورها برای 
جبران این زیان، تســهیالت بالعوض و یا کم بهره اختصاص داده اند، درحالیکه 
تسهیالت درنظر گرفته شده برای صنعت گردشگری ایران حدود ۱۲ درصد بهره 
دارد، ما شرایط دولت را که متاثر از تحریم ها است، درک می کنیم و درخواست وام 
بالعوض نداریم اما از آن ها تقاضا داریم این بار گردشگری را ببینند و به آن واقعا 
توجه کنند، این وام با سود ۱۲ درصد نه تنها چرخ گردشگری ایران را به حرکت 
در نمی آورد که بالی جان این صنعت می شود و بدهی روی بدهی اضافه می کند.

رفیعی بیان کرد: استفاده از این وام با توجه به وضعیتی که گردشگری به آن دچار 
شده اســت، اصال توجیه ندارد و اعتقاد ما بر این است که مصرف کننده این وام، 
افرادی خواهند بود که به اصل ماجرای گردشــگری ربطی ندارند.وی با تاکید بر 
این که پرداخت تسهیالت باید با حفظ نیروی کار باشد، ادامه داد: آقای مونسان 
در شهریورماه سال ۹۶ هزینه ایجاد هر شغل در گردشگری را حدود ۵۰ میلیون 
تومان اعالم کرد، وزارت کار در سال ۹۷ عدد این ســرمایه را حدود ۶۰ میلیون 
تومان اعالم کرد، کارشناسان اقتصادی هم با محاسبه نرخ تورم، این عدد را بین 
۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برآورد کرده اند، ما برای حفظ نیروی کار گردشگری، 
پیشنهاد کردیم از مبلغ درنظر گرفته شده برای جبران خسارات این صنعت، به 
ازاری هر کارمند، ۵۰ میلیون تومان به تاسیسات گردشگری تسهیالت کم بهره 
با دوره تنفس یک ساله بدهند، اگر آن تاسیســات دارای دو مجوز بودند به ازای 
هر کارمند ۱۰۰ میلیون تومان وام اختصاص دهند. با این حرکت دولت به حفظ 

نیروی کار گردشگری و حتی ایجاد اشتغال برای افراد بیشتر کمک کرده است.

با روش پلکانی که برای شــروع فعالیت کســب 
و کارها در نظر گرفته شــده حضور کارکنان در 
ادارات از هفته آینده از یک ســوم به دو ســوم 
افزایش می یابد.به گزارش ایســنا، در حدود دو 
ماه گذشته و با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا 
 تغییراتــی در ســاعت کاری و همچنین حضور 
کارکنان در ســازمان ها و ادارات ایجاد شــد؛ به 
طوری که در ابتدا ساعت  حضور کارکنان کاهش 
یافته و به ۸ تا ۱۳ رســید.اما در ایــام نوروز و با 
افزایش محدودیت های که ســتاد ملی مدیریت 
و مقابله با  کرونــا برای رفــت و آمدها و حضور 
مردم در نظر گرفت در مــورد فعالیت کارکنان 
ســازمان ها نیز محدودیت های اعمال شــد که 
در مرحله اول بــا تصمیم این ســتاد و به دنبال 
آن بخش نامه ســازمان اداری و استخدامی قرار 
شــد تا کارکنان به صورت شــیفتی و یک سوم 

در محل کار حاضر باشــند و دو ســوم دیگر به 
صورت دورکار بوده و یا از مرخصی استفاده کنند 
که مرخصی آنها جزو اســتحقاقی های ســاالنه 
محسوب نمی شود.هفته گذشته بود که با پایان 
نوروز مجدد تصمیم گیری بــر تمدید وضعیت 
موجود شد و بار دیگر سازمان اداری و استخدامی 
بخش نامه خود را تا ۲۰ فروردین تمدید کرد و در 
 حال حاضر همچنان کارکنان به صورت یک سوم 
حاضــر می شــوند و مابقــی دور کار بــوده و 
یــا از مرخصــی اســتفاده می کنند.امــا تازه 
تریــن تصمیمــی کــه ســتاد ملــی مدیریت 
 و  مقابله بــا کرونا بــرای شــروع فعالیت ها در

 کســب و کارها گرفته کارکنــان را نیز مدنظر 
قرار داده اســت؛ به گونــه ای که قرار شــده به 
صورت پلکانــی حضور کارکنان در ســازمان ها 
افزایش یابد، بر این اســاس از ۲۳ فروردین ماه 

کارمندان با تعداد بیشــتری حاضر می شــوند و 
حضور آنها از یک سوم موجود به دو سوم افزایش 
می یابد و یک ســوم دیگــر می توانــد دورکار 
و یا مرخصــی باشند.ســاعت کار کارکنان نیز 
تا حدودی افزایــش یافت و از ۷ تا ۱۴ رســیده 
 است که این ســاعت  قرار است برای ماه رمضان

 نیز اعمال شود.البته این تصمیم در رابطه با ادارات 
دولتی بــوده و بخش خصوصی نیــز در رابطه با 
تعیین ساعات کاری کارکنان خود تصمیم گیری 
خواهد کرد،   اما آن چه در مدت اخیر اتفاق افتاده 
این بود که با وجود این که ستاد ملی مدیریت و 
مقابله با کرونا تاکید د اشت باید حضور کارکنان 
به حداقل رسیده و یک ســوم را مطرح کرده بود 
در برخی سازمان ها و شرکت های خصوصی این 
موضوع رعایت نشده و کارکنان در اغلب روزهای 

کاری حضور داشتند.

وزارت کشــور با تاکید بر اینکه تشــکیل هیچ استان 
جدیدی در دســتور کار دولت و وزارت کشــور قرار 
ندارد، اعالم کرد که منتشــرکنندگان اخبار کذب در 
زمینه تقسیمات کشــوری، تحت پیگرد قانونی قرار 
می گیرند.به گزارش ایســنا، در پی پخش یک شایعه 
و برخــی مطالب خــالف واقع پیرامــون آن مبنی بر 
اعالم خبر پیگیری مراحل قانونی تشکیل یک استان 
جدید شامل برخی مناطق از دو اســتان در جنوب و 
جنوب غرب کشور، روابط عمومی وزارت کشور، ضمن 
تکذیب قاطع این ادعای کذب هشدار داد که با توجه 
به اهمیت و ضرورت حفظ آرامش عمومی در کشــور، 
منتشــرکنندگان اخبار کذب در زمینه تقســیمات 
کشــوری، تحت پیگرد قانونی قرار مــی گیرند.روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت کشــور تاکید کرد که 
اساسا تشکیل هیچ استان جدیدی در دستور کار دولت 

و وزارت کشور قرار ندارد..

توضیحات شهردار تهران درباره علت افزایش 
ترافیک

توضیحــات شــهردار تهــران درباره علــت افزایش 
ترافیکشــهردار تهران با ارائه توضیحاتی علت افزایش 

ترافیک در سطح پایتخت را تشریح کرد.
پیروز حناچی در حاشیه جلسه شــورای شهر تهران 
در جمع خبرنگاران در پاســخ علت تعطیل نشــدن 
ناوگان حمل و نقل عمومی، گفت: تجربیات ۵۰ درصد 
کشورهایی که با ویروس کرونا درگیر بودند نشان می داد 
که ناوگان حمل و نقل عمومی شان تعطیل نشده و ما 
هم حمل و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس را تعطیل 
نکرده ایم چراکه افرادی مجبور هســتند سر کارهای 
خود حاضر شوند، همانند کادر درمانی و شغل هایی که 
امکان تعطیلی آنها وجود ندارد باید و بتوانند با وسیله ای 
به سر کارهایشان برسند.او ادامه داد: باید برنامه ریزی 
کنیم تا در ســاعات پیک، ازدحــام در مترو و اتوبوس 

ایجاد نشود و به همین دلیل تا ۲۰ فروردین ماه طرح  
ترافیک را آزاد اعالم کردیم و شاید یک دلیل افزایش 
ترافیک در سطح شهر همین باشد و برخی از شهروندان 
ترجیح دادند برای رعایت مسائل بهداشتی از خودروی 
شخصی استفاده کنند.حناچی در ادامه با تأکید بر اینکه 
شهرداری تهران تابع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا 
است، گفت: باید با رعایت پروتکل ها تا جایی که امکان 
دارد کار را پیش ببریم و بخش هایی که وجود آنها برای 
زندگی جاری مردم مورد نیاز است نباید تعطیل شود. 
ما در این حوزه به فرماندهی واحد اعتقاد داشــتیم و 
پیشنهاداتی را نیز به این ستاد برای رعایت فاصله های 
فیزیکی مطــرح کردیم اما به نظر می آیــد با توجه به 
وضعیت اقتصادی، تنهــا می توانیــم کار را با رعایت 
پروتکل ها پیش ببریم و نمی توان استفاده از حمل و نقل 
عمومی را تعطیل کرد اما از تمام ظرفیت های خود برای 

خروج از شرایط بحرانی استفاده می کنیم.

سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: ســهمیه ۶۰ لیتر بنزین ماهانــه برای کارت 
ســوخت خودروهای شــخصی واریز و ذخیره آنها 
نیز حفظ می شود.فاطمه کاه ی در گفتگو با مهر با 
اشاره به اینکه از ابتدای اجرای طرح سهمیه بندی 
سوخت بنزین، طبق مصوبه هیئت وزیران هر کارت 
سوخت »خودروی شخصی« ابتدای هر ماه ۶۰ لیتر 
 بنزین با نرخ ۱,۵۰۰ تومان را قابل اســتفاده دارد،

 گفت: این میزان بنزین ســهمیه ای می تواند برای 
۶ ماه قابل ذخیره باشــد؛ به عبارتی در صورتی که 
یک خودروی شــخصی به هیچ عنــوان از بنزین 
سهمیه ای خود اســتفاده نکرده باشــد، در پایان 
۶ ماه، ۳۶۰ لیتر بنزین دارد.ســخنگوی شــرکت 

ملی پخــش فرآورده های نفتی افــزود: تنظیمات 
کارت ســوخت خودروهای شــخصی بــه صورت 
سیســتمی به این شــکل طراحی شــده اســت 
و در ماه هفتــم کــه ۶۰ لیتر بنزین ســهمیه ای 
برای کارت ســوخت خودروهای شــخصی شارژ 
می شود، در صورتی که شــخصی ۳۶۰ لیتر بنزین 
 ســهمیه ای خود در ۶ ماه را مصرف نکرده باشــد، 
شامل این افزایش ســهمیه بنزین نمی شود. یعنی 
در ماه هفتم نیز ۳۶۰ لیتر بنزین ســهمیه ای دارد 
نه ۴۲۰ لیتر.به گفته این مقام مســئول، هر کارت 
ســوخت خودرو شــخصی می تواند تا سقف ۳۶۰ 
لیتر بنزین سهمیه ای داشته باشــد و اگر در کارت 
ســوخت خودروی شــخصی به طور مثال ۱۲۰ یا 

۲۰۰ یا ۱۷۰ یا هر رقمــی کمتر از ۳۶۰ لیتر بنزین 
سهمیه ای وجود داشته باشد، تا ۶ ماه قابل ذخیره 
ســازی بوده و ســهمیه ۶۰ لیتر ماهیانه تا سقف 
۳۶۰ لیتر به وی تعلق می گیرد؛ بنابراین دارندگان 
کارت سوخت خودروهای شخصی، نگران سهمیه 
بنزین خود نباشند.با توجه به شیوع بیماری کرونا 
و محدودیت تردد بین شــهری و لزوم کاهش تردد 
درون شهری، الزم است محدودیت ذخیره سوخت 
بنزین ســهمیه خودروهای شــخصی برای ۶ ماه 
برداشته شده یا سقف ذخیره ســازی افزایش یابد 
چراکه در غیر این صورت، این محدودیت می تواند 
 تبدیل بــه ابزاری برای تشــویق مصرف یا ســایر 

حواشی شود..

معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از جریمه 
۵۰۰هزارتومانی بیش از ۲۷ هزار خودرو در اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی خبر داد.سرهنگ عین اهلل جهانی 
، درباره آخرین آمارها از اعمال قانون خودروها در اجرای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی گفت: از زمان آغاز اجرای 
این طرح و ابالغ آن به پلیس تا پایان روز ۱۶ فروردین ماه 
۲۷ هزار و ۴۵۱ دستگاه خودرو ، ۵۰۰هزار تومان جریمه 
شده اند.وی ادامه داد: همچنین ۳۱۷۲ دستگاه خودرو نیز 
توقیف شده است که این خودروها همانطور که قبال هم 
گفته شده بود، به مدت یک ماه در پارکینگ خواهند بود.

معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان 
اینکه طرح فاصله گذاری اجتماعــی ادامه دارد، گفت: 
ماموران پلیس همچنان با خودروهای متخلف در اجرای 

این طرح برابر دستورالعمل صادره برخورد خواهند کرد.

پاسخ وزیر علوم به پیشنهاد مجلس مبنی بر عدم 
برگزاری کنکور ۹۹

منصور غالمی گفت: در مورد کنکور سال جدید، با توجه 
به اینکه در تابستان برگزار می شود، اظهارنظر هنوز زود 
اســت.»منصور غالمی« وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
در واکنش به پیشــنهاد مجلس مبنی بر عدم برگزاری 
کنکور سراسری سال ۹۹ و اینکه آیا امکان برگزار نشدن 
این آزمون وجود دارد یا خیر؟ گفت: در مورد کنکور سال 
جدید، با توجه به اینکه در تابســتان برگزار می شــود، 
اظهارنظر هنوز زود اســت.وی در ادامه با اشاره به جذب 
دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی گفت: در شرایط عادی 

هم بخش قابل توجهی از رشته های دانشگاهی از طریق 
بررسی سوابق تحصیلی صورت می گیرد و در سال جاری 
نیز این امکان وجــود دارد.غالمی تاکید کرد: باید تالش 
شود تا با اطالع رسانی کارشناسی شده، تعداد بیشتری از 
داوطلبان ورود به دانشگاه، متقاضی ورود از طریق سوابق 
تحصیلی خود باشند.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 
پاسخ به این سوال که آیا در صورت عدم برگزاری کنکور 
دانشگاه های ما زیر ســاخت الزم برای جذب دانشجو را 
در رشته های تراز باال دارند؟ گفت: بدیهی است که برای 
رشــته های پُرطرفدار هنوز برگزاری آزمون الزم است و 
جایگزین مورد قبول تعیین نشده است. امیدواریم تا زمان 
برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها مشکل ناشی از شیوع 

بیماری کرونا برطرف شود.

۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت کرونا به آژانس های مسافرتی 

وزارت کشور:  تشکیل هیچ استان جدیدی در دستور کار دولت نیستافزایش پلکانی حضور کارکنان در ادارات

جریمه نیم میلیون تومانی بیش از ۲۷ هزار خودرو در طرح فاصله گذاری اجتماعیسهمیه بنزین کارت سوخت از بین نمی رود
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چک های  برگشتی  زیاد  شد

حجم نقدینگی۲۰/۲درصد 
افزایش یافت

عرضه سهام 
شرکت های دولتی
 با تخفیف ۲۰ تا 25 درصد
 به مردم

شاپورمحمدی خبرداد:

 در میان
 وزارتخانه های 

دولت 
اختالفی نیست
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

الزامات 
جهش تولید

سیاست ارزي
 براي تحقق تولید

تولید و رونق آن در کشــور 
مهم ترین موضوعی است 
که باید برای رونق و رشــد 
اقتصــادی بــه آن توجه 
 داشته باشیم. نامگذاری و شعار چند سال اخیر نیز

 نشان دهنده اهمیت...

صمصامــی،  حســین    
اقتصاددان

  کمیل طیبی، اقتصاددان
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۷۱۹ هزار فقره چک در بهمن ۹۸ 
برگشت خورد

مرکز آمار ایران اعالم کرد
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کرونا قدرت چانه زنی در  بازار خودرو  را   افزایش داد

خودرو  گرفتار
  تعمیق  رکود

تکذیب تغییر
 نرخ سود سپرده

تحقق جهش تولید با چرخش دالر بر مدار 17 هزار تومان در ابهام قرار دارد

مانع  ارزی  جهش   تولید
صفحه 3
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سردرگمی   دولت  در  اجرای  
طرح   فاصله گذاری   اجتماعی

آغاز فعالیت های اقتصادی در استان تهران از ۳۰ فروردین

برداشتن   قرنطینه    خبر   از    پیک کرونا    و     افزایش     مرگ    ومیر   می دهد

بازار خودرو در طول سال گذشــته تاکنون درگیر 
 مشــکالت و نوســانان قیمتی بســیاری شده و 
مصرف کنندگان را در دو راهی خرید و فروش نگه 
داشته است. آرامش و آشــفتگی در بازار خودرو به 
عوامل مختلفی وابسته است که در طول سال گذشته 
تا به امروز تمامی این عوامل مانند نوسانات نرخ ارز، 
تحریم ها، خروج از برجام و حال شیوع بیماری کرونا 
توانســته اند تاثیرات خود را بر این بازار بگذرند. در 
حال حاضر بازار خودرو به دلیل شیوع بیماری کرونا 
آرام است و خرید و فروشی در آن انجام نمی شود. 

نمایشگاههای خودرو تعطیل...

بعد از انتشار ابالغیه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی 
توسط یکی از بانک های خصوصی، بانک مرکزی اعالم 
کرد که برنامه ای برای تغییر در شرایط و نرخ سپرده 
ها ندارد.گفتنی است،  تصویر نامه یکی از بانک های 
خصوصی مبنی بر نرخ های سود جدید سپرده بانکی 
بعد از کاهش منتشر شد که در آن قید شده بود کاهش 
نرخ سود سپرده های بانکی بعد از جلسه اخیر رئیس 
کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها اجرایی شده 
است. در این نامه البته نرخ های سود جدید هم قید 
شده بود.این بانک خصوصی همچنین اعالم کرده بود 
که به منظور جلوگیری از افزایش هزینه های مالیاتی 
و مشکالت ایجاد شده در خصوص افزایش هزینه های 
مالیاتی بانک ها ناشی از اضافه سود پرداختی مقرر 

شده جلسه مشترکی هم در این...



اقتصاد2
ایران وجهان

نوبخت خبر داد
افزایش ۸۰۰ هزار تومانی حقوق تمام 

بازنشستگان کشوری و لشکری 
محمدباقر نوبخت از افزایش میانگین ۸۰۰ هزار تومانی 
تمام بازنشستگان لشکری و کشوری خبر داد.محمدباقر 
نوبخت در الیو اینستاگرامی خود درباره نتایج دومین 
نشست سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان تشکل های 
بازنشستگان تصریح کرد: نتیجه جلسه قبل ما تشکیل 
چهار کمیته شد. حقوق و مزایا، رفاهی مباحث درمانی 
و وضعیت و امکانات مورد نیاز بازنشستگان از جمله این 
موارد بود. وی افزود: کمیته حقوق و مزایا را در توزیع 
حقوق بین بازنشستگان را اعالم کرد و مقرر شد ابتدا 
به همه بازنشســتگان ۱۵ درصد به همه اضافه شود و 
آن هایی که ۳۰ سال خدمت کامل دارند باید به حقوق 
۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند. سپس برای ۲۰ 
حقوق شــغلی به صورت پلکانی این ۱۰ هزار میلیارد 
تومان را توزیع کند. این مقام مسئول بیان کرد: تقریباً 
به اتفاق آرا صندوق های بازنشستگی موافق افزایش ۱۵ 
درصدی حقوق بازنشستگان بودند. گروه یک تا پنج 
یک بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خواهند 
گرفت. گروه دوم تا ۷۵۰ هزار تومان گروه ۱۲ به بعد 
۸۰۰ هزار تومان و مابقــی تا ۹۵۶ هزار تومان حقوق 
آنها افزایش خواهد یافت. بیش از ۹۰۰ هزار تومان به 
حقوق افرادی که شامل همسان سازی که یک میلیون 

و ۳۰۰ هزار نفر هستند افزوده می شود.
نوبخت گفت: بیــش از ۸۰۰ هزار تومــان به حقوق 
بازنشستگان کشوری افزوده خواهد شد. مقرر شد تا 
سهم درمان را هم از ۶۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان 
افزایش پیدا کند. سقف بیمه تکمیلی بازنشستگان دو 
برابر می شــود. وی افزود: بیش از ۹۰۰ هزار تومان به 
افرادی که در ســال های قبل بازنشسته شده اند برای 
همسان سازی افزوده خواهد شد. بازنشستگان امسال 
و ســالهای قبل ۷۰۰ هزار تومان و در نهایت بیش از 
۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق در فروردین ماه مشهود 
خواهد بود.نوبخت تاکید کرد: کمیته دیگر مربوط به 
حوزه درمان بود که به گالیه بازنشســتگان رسیدگی 
کرده نرخ بیمه تکمیلی از ۶۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار 
تومان برسانیم. بدون اینکه حتی یک ریال بیشتر از سال 
قبل سهمیه بپردازند. این سهمیه که بیش از ۲ هزار و 
۶۰۰ میلیارد تومان است را ســازمان برنامه و بودجه 

و صندوق بازنشستگس کشوری پرداخت می کنند.

»کیــف پــول« الکترونیک بانک 
صادرات ایــران در اپلیکیشــن 

»صاپ« بزودی عملیاتی می شود
مدیرعامل بانک صادرات ایران از عملیاتی شدن »کیف 
پول« )کدخوان( الکترونیک بانک صــادرات ایران در 
اپلیکیشن »صاپ« در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اله صیدی با 
اعالم این خبر، بر لزوم استفاده هرچه بیشتر از خدمات 
غیرحضوری بانکداری الکترونیک در شرایط ویژه کنونی 
تاکید و اظهار کرد: کاهش نیاز مشتریان برای مراجعه 
حضوری به شــعب با وجود گسترش ویروس کرونا در 
جامعه، از مهمترین اهداف کنونی بانک صادرات ایران 
است که این هدف با توسعه روزافزون خدمات بانکداری 

الکترونیک پیگیری می شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران:
صادرات باید تولید محور باشد

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: نگاه ها در 
کشور باید تولید محور و صادرات محور باشد و به یک 
معنا تغییر و تحول در نگاه بسیار مهم است. به گزارش 
روابط عمومی بانک توسعه صادرات علی صالح آبادی 
درباره پیش نیازهای جهش تولید در سال ۹۹، اظهار 
داشــت: همه باید به امر تولید به عنوان یک وظیفه 
مقدس نگاه کنند چراکه اساس هر اقتصادی تولید 
است. وی با تأکید بر اینکه تولید باید رقابت پذیر باشد 
و به بازارهای جهانی صادر شود، افزود: به طور تولید 
باید به نحوی باشد که عالوه بر تأمین نیازهای داخلی 

قابلیت صادراتی به اقصی نقاط جهان را داشته باشد.

مدیر عامل بانک مسکن بسته جهش 
تولید در سال ۹۹ را رونمایی کرد

ابوالقاسم رحیمی انارکی ضمن اشاره به سیاست های 
اعتباری بانک در سال جدید که بر محور تامین نیاز 
تسهیالتی عرضه کننده ها و تولیدکنندگان واحدهای 
مسکونی ارزان قیمت شهری طراحی شده است، اعالم 
کرد: ما در بانک مسکن برای انجام وظیفه در مسیر 
تحقق شعار سال جدید که توسط مقام معظم رهبری 
ارایه شده است، بسته مالی مشخصی را طراحی کرده 
ایم که جهت و سمت و ســوی برنامه های بانک در 
سال ۹۹ را تعیین می کند. هدف این بسته اثرگذاری 
مثبت اقتصادی بر جامعه بخصوص بر بخش مسکن 
و ساختمان به منظور تحقق جهش تولید خواهد بود.

خبر

حــدود ۷۱۹ هــزار فقــره چک به 
ارزشی بالغ بر ۱۱۶ هزار میلیارد ریال 
در بهمن ماه ۱۳۹۸ در کل کشــور 
برگشت داده شده است که نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 
۳.۶ درصد و ۴.۱ درصد افزایش نشان 
می دهد.به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی ، حدود ۸ میلیون و ۶۰۰ 
هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۲۱۹ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه 
۱۳۹۸ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتیب ۱.۶ درصد و ۱۰.۳ درصد افزایش نشان می دهد. در ماه مورد 
گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی 

بالغ بر ۶۳۰ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در بهمن ماه سال گذشته ۵۲ درصد از تعداد چک  های مبادله ای کل 
کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است 
که به ترتیب با ۳۳.۷ درصد، ۱۰.۴ درصد و ۷.۹ درصد بیشترین سهم را 
در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین ۶۴.۱ درصد از ارزش 
چک های فوق در سه استان تهران )۵۱.۷ درصد(، اصفهان )۶.۴ درصد( 
و خراسان رضوی )۶ درصد( مبادله شده است که بیش ترین سهم را در 

مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

 چک  های وصولی
در بهمن ماه ۱۳۹۸، در کل کشور بالغ بر ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره 
چک به ارزشی بیش از ۱۱۰۲ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت 
به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.۵ درصد و ۱۱ درصد افزایش 
نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه مذکور به 
ترتیب ۹۱.۶ درصد و ۹۰.۵ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ 
چک های وصول شده در دی ماه ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۹۱.۸ درصد 

و ۸۹.۸ درصد و در بهمن ماه ۱۳۹۷ به ترتیب برابر ۹۰.۳ درصد و ۸۸.۹ 
درصد بوده است. در بهمن ماه ۱۳۹۸ در استان تهران حدود ۲ میلیون و 
۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۵۷۷ هزار میلیارد ریال وصول شد 
که از نظر تعداد ۹۲.۶ درصد و از نظر ارزش ۹۱.۵ درصد از کل چک های 
مبادله ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، 
بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله ای 
در استان، به ترتیب به استان های گیالن )۹۲.۹ درصد(، البرز )۹۲.۷ 
درصد( و یزد )۹۲.۶ درصد( اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه 
و بویراحمد )۸۳.۳ درصد(، خراسان شمالی )۸۷.۲ درصد( و چهارمحال و 
بختیاری )۸۷.۳ درصد( پایین ترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل 

چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استان های کشور، بیش ترین نسبت 
ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای در استان به 
ترتیب به اســتان های البرز و ایالم )هر کدام ۹۱.۹ درصد(، خوزستان 

)۹۱.۴ درصد( و گیالن )۹۰.۵ درصد( اختصاص یافته است و استان های 
کهگیلویه و بویراحمد )۸۴.۴ درصد(، خراسان شمالی )۸۵.۲ درصد( 
و هرمزگان )۸۵.۳ درصد( کم ترین نسبت ارزش چک های وصولی به 

کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

چک  های برگشتی  
حدود ۷۱۹ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۱۶ هزار میلیارد ریال در 
بهمن ماه ۱۳۹۸ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۶ درصد و ۴.۱ درصد افزایش نشان 
می دهد. بدین ترتیب از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در بهمن 

ماه ۱۳۹۸ به ترتیب ۸.۴ درصد و ۹.۵ درصد برگشت داده شده است.
درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در دی ماه ۱۳۹۸ به 
ترتیب معادل ۸.۲ درصد و ۱۰.۱ درصد و در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به 
ترتیب برابر ۹.۷ درصد و ۱۱.۱ درصد بوده است. در ماه مورد گزارش 

در استان تهران حدود ۲۱۴ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۵۳ هزار 
میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.۴ درصد و از نظر ارزش 
۸.۵ درصد از کل چک های مبادله ای برگشت داده شده است. در ماه 
مذکور در بین سایر استان های کشور، بیش ترین نسبت تعداد چک های 
برگشتی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های 
کهگیلویه و بویراحمد )۱۶.۷ درصد(، خراسان شمالی )۱۲.۸ درصد( و 
چهارمحال و بختیاری )۱۲.۷ درصد( اختصاص یافته است و استان های 
گیالن )۷.۱ درصد(، البرز )۷.۳ درصد( و یزد )۷.۴ درصد( پایین ترین 
نسبت تعداد چک های برگشتی به کل تعداد چک های مبادله شده در 

استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر اســتان های کشور، بیش ترین 
نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله 
شده در استان به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد )۱۵.۶ 
درصد(، خراسان شمالی )۱۴.۸ درصد( و هرمزگان )۱۴.۷ درصد( 
اختصاص یافته است و استان های البرز و ایالم )هر کدام ۸.۱ درصد(، 
خوزستان )۸.۶ درصد( و گیالن )۹.۵ درصد( کم ترین نسبت ارزش 
چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را 

به خود اختصاص داده اند.

 چک  های برگشتی به تفکیک علل
در بهمن ماه ۱۳۹۸، در کل کشور بالغ بر ۶۹۱ هزار فقره چک به ارزشی 
حدود ۱۱۱ هزار میلیارد ریال به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت 
داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۲ درصد و از نظر 
ارزش ۹۵.۲ درصد از کل چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان 
موجودی بوده است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۲۰۲ 
هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال به دالیل کسری یا 
فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر 
تعداد ۹۴.۴ درصد و از نظر مبلغ ۹۴.۳ درصد از کل چک های برگشتی 

به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

۷۱۹ هزار فقره چک در بهمن ۹۸ برگشت خورد

چک های  برگشتی  زیاد  شد

رئیس سازمان بورس خبر داد
عرضه سهام شرکت های دولتی با 

تخفیف ۲۰ و ۲۵ درصد به مردم
ساز و کار واگذاری ســهام دولتی روی میز هیات 
وزیران قرار گرفت که بر اســاس آن تمامی سهام 
شرکت های دولتی بورسی و فرابورسی در دو نوبت 
و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی به عموم مردم عرضه 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، رییس جمهور در نخستین جلسه 
هیات دولت در سال جدید، بر اینکه دستگاه های 
دولتی باید ســهام خود را  در بورس عرضه کنند 
تاکید کرد و گفت:در سال گذشته شرایط بسیار 
خوبی در بورس داشــتیم و ان شاءاهلل امسال هم 
شــرایط خوبی در بورس خواهیم داشــت؛ رونق 
بورس به این اســت که همه دستگاه های دولتی 
سهام و اموال خود را در بورس عرضه کنند؛ امسال 
برای حرکت در تولید نیازمندیم که این سهام را به 
بازار بورس و یا فرابورس عرضه کنیم و بتوانیم تحول 

بزرگ را شاهد باشیم.
پس از آن اســتفاده از فرصت بازار ســرمایه، در 
واگذاری شرکت ها و دارایی های دولت و همچنین 
فروش اموال مازاد بانک ها، با توجه به اســتقبال 
مردم از این بازار یکی از نکاتی بود که از سوی رئیس 
جمهور در تماس تلفنی که با وزیر امور اقتصاد و 

دارایی داشت مورد تاکید قرار گرفت.
در این راستا، شــورایعالی بورس بر اساس قانون 
بودجه ســال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، 
در جلسه یازدهم فروردین ماه، ساز و کار اجرایی 
واگذاری باقی مانده ســهام دولتی شرکت های 
حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه 
شانزدهم فروردین ماه ۹۹ توســط وزیر محترم 
امور اقتصادی و دارایــی تقدیم معاون اول رییس 

جمهور شد.
به گفته شــاپور محمدی-رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار- بر اســاس این ســاز و کار تمامی 
سهام شرکت های دولتی بورسی و فرابورسی در 
دو نوبت و با تخفیــف ۲۰ تا ۲۵ درصدی به عموم 
مردم عرضه می شــود.در نوبت اول، سهام دولتی 
شرکت های بورسی در قالب واحد صندوق های 
قابل معامله عرضه و در صــورت باقی ماندن، در 
نوبت دوم به شکل تک سهم و با استفاده از روش 
ثبت سفارش )بوک بیلدینگ( به هر کدملی ایرانی 

واگذار می شود.
بر این اساس و به نقل از پایگاه اطالع رسانی بازار 
سرمایه،وی ادامه داد:اطالعات تکمیلی این ساز و 
کار پس از تصویب در هیات محترم وزیران در قالب 

برنامه ای تبیینی به اطالع عموم می رسد.

بورس صعودی ماند
روز گذشته حرکت شاخص بورس بر مدار صعود 
ادامه یافت و فعالیت این بازار روز گذشته نیز با چراغ 

سبز به پایان رسید.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بازار سرمایه روزی کم 
نوسان را پشت سر گذاشت و درحالی که کم ترین 
رقم شاخص ۵۷۱ هزار واحد بود، در نهایت با ۶۵۹۴ 
واحد صعود رقم ۵۷۴ هزار و ۲۰ واحد را ثبت کرد. 
شاخص کا با معیار هم وزن نیز ۳۴۹۶ واحد رشد و 

رقم ۲۹۴ هزار و ۳۸۹ واحد را ثبت کرد.
معامله گران یک میلیون معامله به ارزش ۵۹ هزار و 
۹۹۸ میلیارد ریال انجام دادند و از میان ۲۴۰ نماد 
مثبت و ۹۷ نماد منفی ، شــرکت ارتباطات سیار 
ایران، تولیدی فوالد سپید فراب کویر، پتروشیمی 
پارس، بورس اوراق بهدار تهران و مخابرات ایران 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در 
مقابل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و بانک 
ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 

روی بورس گذاشتند.
بانک های ملت و تجارت، گلوکوزان، پاالیش نفت 
اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سالمین و توسعه 

معادن و فلزات نمادهای پربیننده بورس بودند.
شاخص کل فرابورس نیز با ۱۱۷ واحد صعود در 
رقم ۷۳۴۲ واحد ایســتاد. در این بازار ۶۰۵ هزار 
معامله انجام شد که ۳۰ هزار و ۷۸۵ میلیارد ریال 

ارزش داشت.
در فرابورس ۱۲۹ نماد مثبــت و ۸۹ نماد منفی 
بودند که از میان آن ها، هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانه، تولید نیروی برق دماوند، پتروشیمی 
زاگرس، ســهامی ذوب آهن اصفهان، فرابورس 
ایران و توسعه مولد نیروگاهی جهرم نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فقط گروه 
توسعه مالی مهر آیندگان نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
ســهامی ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ 
چارس، گروه ســرمایه گذاری میراث فرهنگی، 
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، قاسم ایران، 
س. توسعه و عمران اســتان کرمان و سیمان الر 

سبزوار نمادهای پربیننده فرابورس بودند.

اخبار

بعد از انتشار ابالغیه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی 
توسط یکی از بانک های خصوصی، بانک مرکزی اعالم کرد 

که برنامه ای برای تغییر در شرایط و نرخ سپرده ها ندارد.
.گفتنی است،  تصویر نامه یکی از بانک های خصوصی مبنی 
بر نرخ های سود جدید سپرده بانکی بعد از کاهش منتشر 
شد که در آن قید شده بود کاهش نرخ سود سپرده های 
بانکی بعد از جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران 
عامل بانک ها اجرایی شده است. در این نامه البته نرخ های 

سود جدید هم قید شده بود.
این بانک خصوصی همچنین اعالم کرده بود که به منظور 
جلوگیری از افزایش هزینه های مالیاتی و مشکالت ایجاد 
شــده در خصوص افزایش هزینه های مالیاتی بانک ها 
ناشی از اضافه سود پرداختی مقرر شده جلسه مشترکی 

هم در این خصوص بین بانک مرکزی و نمایندگان شواری 
هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی 

طی روز جاری برگزار شود.
بر اساس اخبار منتشر شده قبل از تکذیب بانک مرکزی، 
بانک مرکزی در یک بسته پیشنهادی که با بانکها در میان 
گذاشته شده، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اشخاص 
حقیقی به ۱۷.۵ درصد از اول اردیبهشت را مطرح کرده 
است. به گزارش مهر، کرونا اگرچه سختی های بسیاری را 
برای اقتصادهای دنیا داشته؛ اما منجر به صدور یک تصمیم 
مشترک از سوی رؤســای کل بانک های دنیا شده و آن، 

کاهش نرخ بهره بانکی است.
حال خبرها از نظــام بانکی، حکایت از تصمیم شــورای 
پول و اعتبار و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی 

از اول اردیبهشــت ماه پیش رو، دارد. بر اساس اطالعات 
دریافتــی از مدیران بانکی، در جلســاتی که از ســوی 
عبدالناصر همتــی، رئیس کل بانک مرکــزی با مدیران 
عامل نظــام بانکی برگزار شــده، موضــوع کاهش نرخ 
 ســود بانکی مطرح و تا حدود زیادی مــورد توافق واقع 
شده است. پیشنهادات بانک مرکزی برای این موضوع، ابعاد 

چندجانبه ای دارد که منتشر شده است:
بر اســاس پیشــنهاد بانک مرکزی، ایجاد حساب های 
پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی 

مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست.
در این بســته سیاســتی، کماکان پرداخت سود سپرده 
روزشمار ممنوع است و آن گونه که در بسته مذکور آمده 
است، نرخ ابالغیه بانک مرکزی برای سپرده های بلندمدت 

یک ساله به میزان ۱۵ درصد باید رعایت گردد. همچنین 
در این بسته پیش بینی شده به دلیل جلوگیری از جابجایی 
سپرده ها، نرخ سود سپرده های بلندمدت یکساله اشخاص 
حقیقی در گام اول از تاریخ یکم اردیبهشت ۹۹ از ۱۷ و نیم 
درصد تجاوز نکند و بانک ها طی ســال ۹۹ ترتیبی اتخاذ 
نمایند تا نرخ این دسته از ســپرده ها با نرخ بانک مرکزی 
تطبیق داده شود. بر اساس اطالعات دریافتی خبرنگار مهر 
نرخ سود سپرده های بلندمدت یکساله اشخاص حقوقی 

از اول اردیبهشت ماه ۱۵ درصد تعیین و اعمال می شود.
همچنین نرخ سود سپرده های بانک ها نیز، همچنان ماه 

شمار خواهد بود.
حداقل ماندگاری برای تعلق سود سپرده های کوتاه مدت 

یک ماه )سی روز( تعیین شده است.

جمع ارزش افزوده رشــته فعالیت های اقتصادی، محصول 
ناخالص داخلی و محصول ناخالــص داخلی بدون نفت )به 
قیمت ثابت سال ۱۳۹۰( به ترتیب ۱۶۷۳۴۰۶، ۱۶۵۴۱۹۳ 
و ۱۴۲۵۰۶۸ میلیارد ریال بوده است که رشد آنها نسبت به 
مدت مشابه سال قبل به ترتیب منفی ۱.۲، منفی ۱.۷ و ۰.۹ 

درصد بوده است.
مرکز آمار، گزارش فصلی اقتصاد ایران پاییز ۱۳۹۸ را منتشر 
کرد. خالصه اطالعات به دســت آمده از این گزارش فصلی 

به قرار زیر است:
در فصل پاییز ۱۳۹۸ محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت 

ســال ۱۳۹۰ به رقم ۱۶۵۴۱۹۳ میلیارد ریال بوده است که 
رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی ۱.۷ درصد بوده 
است. در این فصل رشد اقتصادی بدون نفت ۰.۹ رسیده است.

براساس محاسبات ملی مرکز آمار ایران، در فصل پاییز ۱۳۹۸ 
جمع ارزش افزوده رشــته فعالیت های اقتصادی، محصول 
ناخالص داخلی و محصول ناخالــص داخلی بدون نفت )به 
قیمت های جــاری( به ترتیــب ۸۱۷۰۷۳۸، ۸۱۲۷۱۲۶ و 
۶۹۵۸۷۹۶ میلیارد ریال بوده اســت. در این فصل ســهم 
ارزش افزوده بخش های صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات 
از محصول ناخالص داخلی بــه قیمت های جاری به ترتیب 

۴۵.۸، ۹.۴ و ۴۵.۳ درصد بوده است. جمع ارزش افزوده رشته 
فعالیت های اقتصادی، محصول ناخالص داخلی و محصول 
ناخالص داخلی بدون نفت )به قیمت ثابت ســال ۱۳۹۰( به 
ترتیب ۱۶۷۳۴۰۶، ۱۶۵۴۱۹۳ و ۱۴۲۵۰۶۸ میلیارد ریال 
بوده است که رشد آنها نســبت به مدت مشابه سال قبل به 

ترتیب منفی ۱.۲، منفی ۱.۷ و ۰.۹ درصد بوده است.
شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی کل کشور )بر مبنای 
سال ۱۳۹۵( رقم ۱۸۸.۸ بوده است که درصد تغییرات دوازده 
ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه قبل )نرخ 
تورم( ۴۰.۰ درصد بوده است. نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله 

و بیشتر ۱۰.۶ درصد بوده است که نسبت به فصل تابستان 
۱۳۹۸، ۰.۲ درصد افزایش داشته است. در فصل پاییز ۱۳۹۸ 
تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های 
کشور ۳۴۶۲۹ فقره بوده است که نسبت به فصل مشابه سال 
قبل ۱۵.۶ درصد رشد داشته است.حجم نقدینگی کل کشور 
در پایان آذرماه ۲۲۶۲۳.۱ هزار میلیارد ریال بوده اســت که 
نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ رشد ۲۰.۲ درصدی داشته است.

در پایان فصل پاییز ۱۳۹۸ جمــع کل منابع پایه پولی برابر 
۳۱۴۲.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به پایان سال 

۱۳۹۷، ۱۸.۳ درصد رشد داشته است.

بانک مرکزی تغییر نرخ سود سپرده ها را تکذیب کرد

مرکز آمار ایران اعالم کرد؛ حجم نقدینگی ٢٠.٢درصد افزایش یافت
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رییس جمهوری در جلسه ستاد ملی کرونا گفت: درباره کسب 
و کارها و فعالیت ها تصمیم گرفته شــد کــه از ۲۳ فروردین 
استان های کشور کســب و کارهای متوســط و کم ریسک را 
می توانند با اجرای پروتکل ها آغاز کنند؛ اما کسب و کارهای پر 
ریسک مثل استخرها و ... تا پایان فروردین همچنان تعطیل است 

تا تصمیم گیری شوند.
حسن روحانی رییس جمهور صبح یکشنبه در جلسه ستاد ملی 
مدیریت و مقابله با کرونا که در مجموعه حافظیه تهران برگزار 
شد، اظهار کرد: در روندی که پیش رو داریم برای مسئله مبارزه 
و مقابله با کرونا هیچ اختالف نظری میان دستگاه های دولتی 
و قوای ســه گانه وجود ندارد و همه ارکان کشور با هماهنگی 
در حال انجام امور هســتیم و مقام معظم رهبری نیز همواره 

حمایت کردند.
وی با تاکید بر اینکه در مسئله مقابله با کرونا کل نظام یکپارچه 
است، گفت: این که بدخواهان ما از این یکپارچگی عصبانی و 
ناراحت هستند، خودشان می دانند، اما کرونا با همه دشواری 
هایی که ایجاد کرده آثار خوبی هم داشته که وحدت بیشتر ارکان 
مختلف جامعه است؛ امروز شاهد یک وحدت و یکپارچگی در 
سراسر کشور هستیم. سالم بودن هوا به دلیل کاهش ترافیک نیز 

از دیگر آثار خوب کرونا در کشور است.
رئیس جمهور افزود: در میان وزارتخانــه های دولت اختالفی 
نیست ممکن است چیزی را در جایی پیدا کنند و با شیطنت 
به رسانه های خارج از کشور منتقل کنند و آنها نیز این مسئله 
را بزرگ کنند، اما هیچ اختالفی در این زمینه نداریم. برخالف 
دعوت بدخواهان و ضد انقالب که مــردم را دعوت می کند به 
این که بین سالمت و فعالیت اقتصادی یکی را باید انتخاب کرد 
این مردود و ناصواب است؛ چرا که هم فعالیت های اقتصادی و 
هم پروتکل های بهداشتی هر دو در کنار هم قابل اجرا هستند، 
فعالیت های اداری و اقتصــادی و تولیدی ما بایــد در جریان 
باشد، اما پروتکل های وزارت بهداشت باید مورد تاکید و توجه 

قرار بگیرد.
روحانی با اشاره به بررسی جزئیات طرح فاصله گذاری هوشمند 

در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: کمیته 
اجتماعی و امنیتی ستاد روزهای خود را ارائه داد؛ خواست این 
کمیته، وزارت صمت و فعاالن اقتصادی و اصناف در قالب یک 
جمع بندی در جلسه مطرح شد و در نهایت تصمیماتی اتخاذ شد.
وی با بیان اینکه در تولید از ابتدا با هیچ مانعی مواجه نبودیم و 
این مراکز همچنان با رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت خود 
ادامه می دهند، اظهار کرد: امروز پیشنهاداتی درباره فعالیت های 
اقتصادی و کسب و کارها مطرح شد که در نهایت پیشنهادات 
به تصویب ســتاد قرار گرفت؛ بر این اساس تصویب شد که در 
استان های کشــور بجز تهران کســب و کارهای کم ریسک 
می توانند از ۲۳ فروردین فعالیت های خود را آغاز کنند، اما کسب 
و کارهای پر ریسک از جمله مراکز ورزشی، استخرها و مراکزی 
که نیاز به حضور جمعیت دارند فعال تا اطالع ثانوی همچنان 

تعطیل باقی می مانند تا بعداً درباره آنها تصمیم گیری شود.
رئیس جمهور ادامه داد: در بخش کسب و کارهای کم ریسک 
بنا شد تا در استان ها از شنبه ۲۳ فروردین فعالیت ها با مراعات 
پروتکل های اعالمی از سوی بهداشت و درمان آغاز شود؛ حتماً 
باید بر این پروتکل ها نظارت شود و مسئولیت اصلی این نظارت 
بر عهده وزارت بهداشت اســت. امروز همچنین تصویب شد تا 
در صورت نیاز نیروی بســیج نیز برای نظارت با دقت به وزارت 

بهداشت کمک کند.
روحانی با تاکید بر اینکــه نمی خواهیم فعالیت های اقتصادی 
سالمت مردم را تحت تاثیر قرار دهند، گفت: رعایت پروتکل های 

بهداشتی در فعالیت های اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی درباره وضعیت فعالیت کسب و کارها در استان تهران نیز 
خاطرنشان کرد: در جلسه امروز تصویب شد که در استان تهران 

فعالیت های اقتصادی از روز شنبه ۳۰ فروردین آغاز شود.
رئیس جمهور اظهار کرد: از کمیته تبلیغات خواستیم در این 
زمینه طرح ها و اطالعات مورد نیاز را آماده کند و در رسانه ها 
توضیح داده شود که فروشندگان چگونه باید مسائل را رعایت 
کنند؛ همچنین تاکید شد که وظایف و اصول بهداشتی که باید 

مورد توجه قرار بگیرد برای مردم توضیح داده شود.

روحانی با تاکید بر اینکه آغاز فعالیت کسب و کارها به معنای 
فراموش کردن اصل در خانه ماندن نیســت، گفت: ترجیح بر 
این است که آنهایی که حضورشــان در جامعه ضرورتی ندارد، 

همچنان در خانه بمانند.
وی گفت: برای بازگشایی فعالیت های کسب و کارها بر اساس 
پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان تصمیم گرفتیم که به صورت 
پلکانی عمل کنیم. در خصوص فعالیت ادارات دولتی نیز مصوب 
شد از هفته آینده یعنی ۲۳ فروردین فعالیت ادارات به این صورت 
باشد که دو سوم از کارمندان در محل کار خود حضور خواهند 
داشت و یک سوم دیگر مجاز هستند که در محل کار خود حضور 
پیدا نکنند؛ در این مصوبه تاکید شد که نسبت به افرادی که سن 
باال دارند و همچنین به بیماری های زمینه ای مبتال هســتند 

اولویت ها لحاظ شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: هر کارمندی که به کرونا مبتال شود، 
وظیفه دارد که به مدیر خود اعالم کند و در سر کار خود حاضر 
نشــود و اقدامات درمانی را انجام دهد. آمدن او به محل کار به 
عنوان تخلف و جرم است؛ در مجموع حضور افرادی که مبتال 
به کرونا هستند در جامعه ممنوع است و این افراد باید خود را 

یا در خانه یا در نقاهتگاه ها و یا در بیمارستان ها قرنطینه کنند.
روحانی در ادامه از وزیر بهداشت خواست که به آزمایشگاه ها 
ابالغ کند در صورتی که آزمایش کرونای فردی مثبت شد موظف 
هستند تا عالوه بر اعالم به فرد بیمار موضوع را به اطالع محل کار 

او و خانواده فرد بیمار برسانند.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: وقتی به کسی می گوییم آزمایش 
کرونای وی مثبت است نباید اضطراب و نگرانی شدید پیدا کند. 
بسیاری مردم با ایزوله و قرنطینه بعد از دو هفته خوب می شوند و 
این مورد تنها در ۱۵ تا ۲۰ درصد دیده نمی شود. از ۱۰۰ نفر که 
مبتال می شوند ۳ یا ۴ نفر خطر مرگ دارند و حتی ما باید از رقم ۳ 
درصد هم که در جامعه هست پایین تر رویم و به ۲ درصد برسیم.
وی اضافه کرد: اینکه افراد وقتی مبتال می شوند این موضوع را 
مخفی می کنند الزم نیست، بلکه باید اصول بهداشتی را رعایت 
کنیم و این موضوع را هم مثل آنفوالنزا اعالم کنیم وگرنه پنهان 

کردن آن نفعی ندارد و مهم نیســت، البته هر کســی دوست 
دارد می تواند این کار را بکند، اما اصل مهم رعایت بهداشــت و 

جلوگیری از ارتباط با دیگران است.
روحانی در ادامه اعال کرد: ســاعت کار اداری قرار شــد از ۲۳ 
فروردین ۷ صبح تا ۱۴ عصر باشد و این با توجه به نزدیک بودن 
ماه رمضان در نظر گرفته شده است که در این زمینه هم اگر تا ماه 
رمضان چنین وضعیتی داشته باشیم نه نماز جماعت خواهیم 

داشت و نه وقت ناهار در ادارات.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: کلیه کاالهایی که ضروری بوده 
که جابجا شوند چه از گمرک چه در درون کشور بدون هیچ خللی 
کار خود را انجام دادند و حتی یک درصد هم از سال پیش کمتر 
نبوده که ما از همه دســت اندرکاران حمل و نقل کشور تشکر 
می کنم. در ماه هایی که ما مشکل کرونا داشتیم از افراد و کارگران 
بخش حمل و نقل هیچ کسی اخراج نشده و تعدیلی هم صورت 
نگرفته که خبر خوبی است و شامل آن امتیازهایی که ما برای 

کسب و کارها در نظر گرفتیم می شوند.
روحانی همچنین گفت: عبور و مرور ماشین ها در استان ها آزاد 
است، اما در میان استانها تا ۳۰ فروردین ممنوع است که ماشین 

ها از استانی به استان دیگر بروند.
وی بیان کرد: در بخش آموزش به جز آموزش تکمیلی در بخش 
دکتری مخصوصا از ۳۰ فروردین حضــوری خواهد بود، اما در 
بخش کارشناسی و مدارس تا ۳۰ فروردین آموزش از دور است؛ 
البته در استان هایی که وضعیت سفید است می توانند کار خود 
را شروع کنند و مشکلی ندارند مثل استان بوشهر که مشکلی در 

این زمینه ندارد.
رییس جمهور گفت: وزارت بهداشت و درمان نمی تواند بگوید که 
شکل فعالیت این ویروس در ادامه و در زمانی که هوا گرم می شود 

چگونه است چون هنوز عملکرد این ویروس مشخص نیست.
روحانی خاطرنشان کرد: اماکن متبرکه تا ۳۰ فروردین همچنان 
تعطیل می مانند و بعد از این تاریخ برای آن ها تصمیم گیری 
می کنیم. جلسه بعدی ما ۲۴ فروردین است اما اگر اتفاقی بیفتد 

می توانیم زودتر این جلسه را برگزار کنیم.

روحانی: 

 در میان وزارتخانه های دولت اختالفی نیست

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

رشد ۱۶۰ هزار تومانی نرخ سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در معامالت )یکشنبه( با رشد ۱۶۰ هزار تومانی قیمت نسبت به دیروز به بهای ۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان ارزش گذاری شد. همه واحدهای صنف طال و جواهر تا ۲۰ فروردین ماه 

تعطیل هستند. بر این اساس، قیمت اعالم شده برای طال و انواع سکه در این روزها بر اساس محاسبه نرخ دالر و قیمت اونس طال در بازارهای جهانی انجام می شود. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در ساعت 
۱۳ امروز ۶ میلیون و ۳۵۰هزار تومان قیمت گذاری شد. همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۸۰ هزار تومان داد و ستد شد.

بانک ها
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بــازار خودرو در طول ســال 
گذشــته تاکنــون درگیــر 
مشــکالت و نوسانان قیمتی 
بســیاری شــده و مصــرف 
کنندگان را در دو راهی خرید 
و فروش نگه داشته است. آرامش و آشفتگی در بازار خودرو 
به عوامل مختلفی وابسته است که در طول سال گذشته 
تا به امروز تمامی این عوامل مانند نوسانات نرخ ارز، تحریم 
ها، خروج از برجام و حال شیوع بیماری کرونا توانسته اند 
تاثیرات خود را بر این بازار بگذرنــد. در حال حاضر بازار 
خودرو به دلیل شــیوع بیماری کرونا آرام است و خرید 
و فروشی در آن انجام نمی شود. نمایشگاههای خودرو 
تعطیل است و فروشنده ای هم در این بازار وجود ندارد. 
آینده بازار خودرو فعال قابل پیش بینی نیست و فعاالن بازار 
بر این اعتقادند که باید به انتظار روزهای بدون کرونا بمانیم 
تا تکلیف بازار خرید و فروش خودرو مشخص شود. بررسی 
بازار خودروی پایتخت و نمایشگاه های خودرو حکایت از 
رکود کامل و تعطیلی خرید و فروش ها در این روزها دارد 
که دلیل اصلی آن شیوع ویروس کرونا و پرهیز مردم از 

حضور در بازار و مناطق شلوغ است.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
پایتخت در این رابطه اظهار داشــت: ایــن روزها همه 

مسووالن مردم را به خانه نشــینی دعوت می کنند، به 
همین دلیل مراجعات به بازار خودرو و همچنین نمایشگاه 
ها به حداقل خود رسیده اســت. وی یادآور شد: خرید 
خودرو مســتلزم رفتن به اماکن شــلوغ، گرفتن برگه 
کارشناســی، مراکز تعویض پالک، دفترخانه ها و غیره 
است، اما شیوع کرونا سبب شده شاهد کمترین مراجعه 
به این نقاط برای خرید و فروش خودرو باشیم.این مقام 
صنفی گفت: رکود خرید و فروش ها سبب شده از ابتدای 

اسفند ماه تاکنون کاهش متوسط بیش از ۱۰۰ میلیون 
تومانی خودروهای وارداتی، افت ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومانی 
خودروهــای مونتاژی و کاهش تــا ۲۰ میلیون تومانی 
خودروهای داخلی را شاهد باشــیم و این روند کاهشی 

همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: این روزها تقاضا برای انواع کاالها از جمله 
خودرو کاهشی شده، اما فروشندگانی که پول الزم باشند 
احتمال دارد با قیمت های بسیار پایین تر از قیمت های 

بازاری خودروهایشان را بفروشند.موتمنی به طور نمونه 
از پراید مثال زد که این روزها در بازار ۶۱ میلیون تومان 
قیمت دارد، اما برخی با چانه زنی ۵۵ میلیون تومان نیز 
موفق به خرید شده اند؛ بر این اساس فروشنده در بازار 
زیاد بوده اما تقاضا بسیار پایین است و خریداران واقعی می 
توانند با صبر و حوصله بیشتر با قیمت های مناسب تری به 
خرید اقدام کنند. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه مردم به 
سالمتی شان اهمیت می دهند تقاضاها در حداقل خود 
است، بازار نیازمند آرامش است و کرونا امروز تاثیر خود را 
روی بازار خودرو گذاشته و همه منتظرند چه زمانی از شر 

این بیماری خالصی خواهیم یافت؟
اما در این میان برخی به این فکر افتاده اند که در این بازار 
برای مصرف خود، خریدهایی داشته باشند، اما از آنجا که 
چشم انداز برای آینده بازار چندان روشن نیست که این 
بحران کرونا، کی از کشور رخت برمی بندد، به همین دلیل 
بسیاری هم دست نگاه داشته اند و خودروهای کمتری به 
بازار عرضه می کنند. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که 
بخشی از افرادی که عموماً خودروهای خود را به فروش 
می گذاشتند، مبالغ حاصل از آن را در راه سرمایه گذاری 
های جدید یا ورود به بازارهای دیگر یا حتی تبدیل خودروی 
خود به یک خودروی بهتر هزینه می کردند، اما اکنون اکثر 
بازارهای موازی نیز در رکود به سر می برند و تنها احتمالی 
که در این میان وجود دارد آن است که برخی خودروهای 
خود را به معرض فروش می گذارند، بخواهند مبالغ حاصل 

از آن را در بازار پررونق سرمایه هزینه نمایند.

كرونا قدرت چانه زنی در بازار خودرو را افزایش داد

خودرو گرفتار تعمیق  رکود
شایلی قرائی
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به گفته یک کارشناس فناوری اطالعات، بی اعتمادی در 
حوزه حریم خصوصی موضوع جدی است و نقض حریم 
خصوصی و عدم رعایت بی طرفی می تواند به جامعه و 
توسعه پایدار ضربه بزند؛ بنابراین الزم است شرکت ها با 
احترام به مشتری و حریم خصوصی و شنیدن نظرات 
کاربران، انتقادات را به فرصت تبدیل کنند. در سال های 
گذشته اپلیکیشن های داخلی روند رو به رشدی داشتند 
و حتی به گفته مســووالن حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات کشور،  توسعه دهندگان اپلیکیشن های ایرانی 
از آمار ۴۸۰ اپلیکیشن در سال ۱۳۹۲، اکنون به بیش 
از ۲۵۰ هزار اپلیکیشن رسیدند؛ اپلیکیشن هایی که با 
وجود تحریم هایی که علیه ایران وجود دارد و کار را برای 
شرکت های ایرانی سخت می کند، توسط بیش از ۱۵۰۰ 
تیم استارت آپی طراحی و تولید شدند.این در حالی است  
که برخی از اپلیکیشن ها و محصوالت ایرانی تاکنون 
نتوانستند انتظاراتی که از آن ها وجود داشته را پاسخ 
دهند، نمونه های این محصوالت ایرانی پیام رسان هایی 
هستند که حتی با وجود فیلترینگ رقبای خارجی خود 
و حمایت های چند میلیاردی و برخورداری از امکانات 
فنی، نتوانستند مخاطب ایرانی را آن طور که باید جذب 
کنند و در این میان، یکی از مهم ترین مواردی که همواره 
از طرف کارشناسان مانعی برای جذب مخاطب به شمار 
می رفت، اعتماد کاربران به محصوالت داخلی بوده است. 
حتی پیشنهادهایی هم برای رفع دغدغه های امنیتی 
و حریم خصوصی مطرح شــد، مثال اینکه یک مرجع 
مستقل، پیام رسانی را که کامال خصوصی است، بررسی 
کند و بگوید طبق آزمایش ها، این پیام رسان رمزگذاری 
سرتاسری )end-to-end(  دارد؛ یعنی همه پیام ها 
با کدی که ادمین ها هــم نمی توانند بخوانند، مخفی 
می شوند و تنها فرستنده و گیرنده به اطالعات دسترسی 
داشته باشند، تا درنهایت مردم اعتماد  کنند و استفاده از 
ابزار بومی برایشان توجیه داشته باشد.البته در این مدت 

برخی از اپلیکیشن ها هم توانستند با رفع نیاز کاربران و با 
اطمینان دادن به آن ها، از بابت رعایت حریم خصوصی، 
اعتماد کاربر را جلب کنند. با وجود این، گاهی اتفاقاتی 
رخ می دهد که موضوع اعتماد را بار دیگر مطرح کرده و 
با زیر سوال بردن مباحث حریم خصوصی، کار را برای 
سایر اپلیکیشن ها که سعی بر رعایت این موارد دارند 
هم سخت می کند. در روزهای گذشته در کنار تمامی 
رویدادهای نشــت اطالعات از فروش آی دی و شماره 
تلفن ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تا لو رفتن اطالعات پنج 
میلیون کاربر ایرانی در یک فروشگاه آنالین و بعد از آن 
فروش اطالعات کاربران از فروشگاهی که مدتی پیش 
دیتابیسش لو رفته بود، رویدادی درباره حریم شخصی 
استفاده کنندگان از یک ابزار بومی اتفاق افتاد که موجی 

از انتقاد کاربران به موضوع را به راه انداخت.
اما پس از این جریان، پوریا آسترکی - کارشناس فناوری 
اطالعات و منتقد به اختالل در کیفیت اســکای روم 
اظهار کرد: بعد از جلسه ای که با حضور وزیر ارتباطات 
و به دعوت سازمان فناوری اطالعات برگزار شد، به این 
دلیل که ســامانه در دقایق طوالنی از جلسه برای من 
کار نمی کرد، در توییتر نوشتم که از کیفیت سرویس 
ناراضی ام. این انتقاد یک کاربر از یک سرویس است و 
نمونه هایش را زیاد می بینیم که از سرویس های مختلف 
داخلی یا خارجی، تعریف یا انتقاد می شود.وی با بیان 
این که من حداکثر یک کاربر ناراضی بودم و حتی پیش 
از این درباره برخی پلت فرم های دیگر هم توییت انتقادی 
کردم، گفت: معموال جوابی که در انتقاد به سرویس های 
خارجی می گیریم یا سکوت اســت یا عذرخواهی یا 
تشکر و البته اگر الزم باشد جزییات فنی را هم توضیح 
می دهند. اما این شرکت یک انتقاد ساده را به یک موج 
و مساله پرسروصدا تبدیل کرد و علتش این است که در 
سطح شرکت ها احترام به مشتری و حریم خصوصی 

تعریف نشده است.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نســاجی ایران، 
وضعیت صنایع نساجی در سال ۹۸ را خوب توصیف 
کرد اما گفت که شــیوع ویروس کرونا این صنعت را 
نیز مانند ســایر بخش ها فلج کرده و احتماال باید در 
سال جاری منتظر سونامی چک های برگشتی باشیم 
که تولیدکنندگان برای تامین مــواد اولیه پرداخت 
کردند.علیرضا حائری با بیان این که ممنوعیت واردات، 
تحریم ها و باال رفتن ارزش دالر مجموعاً در سال گذشته 
کمک کرد صنایع نساجی حجم بیشتری از بازار داخل 
را در اختیار بگیرند، اظهار کرد: همچنین این شرایط 
باعث شد که در بخش صادرات به ازای هر دالر، ریال 

بیش تری دریافت شود.
وی همچنین با بیان این که این ظرفیت به ویژه برای 
بخش پوشــاک، نخهای فیالمنت، پلی استر و فرش 
ماشینی وضعیت خوبی ایجاد کرده بود، تصریح کرد: 
با این وجود شیوع ویروس کرونا باعث شد تقریبا همه 
صنایع به جز مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی فلج 
شوند.به گفته حائری، در آذر و دی سال گذشته صنایع 
نساجی مواد اولیه خود را به صورت چک و قسطی تهیه 

کردند که تاریخ این چک ها عمدتا در سال ۱۳۹۹ است 
و برای پرداخت آن ها روی خرید شــب عید حساب 
شده بوده اســت. وی افزود: برخی واحدهای تولیدی 
حتی محصوالت خود را تولید هم کردند، اما شــیوع 
ویروس کرونا باعث شده این محصوالت فروش نرود و 
احتماال با سونامی از چک های برگشتی مواجه خواهیم 
شد.حائری با بیان این که تصمیمات خوبی در زمینه 
مهلت دادن برای پرداخت چک ها و اقساط گرفته شده، 
تصریح کرد: با این حال، تحریم ها مشکالتی در زمینه 
تامین هزینه های جاری دولت و مطالبات معوق سیستم 
بانکی ایجاد کرده که باعث شده تمدید بیش از چهار 

ماهه این مهلت امکانپذیر نباشد.
وی با بیان اینکــه دولت در بودجــه ۹۹ برای تامین 
هزینه های جاری بیشتر روی درآمدهای مالیاتی تمرکز 
کرده، تصریح کرد: درآمد زمانی محقق می شــود که 
کسب و کارها سودآوری داشته باشند و بتوانند مالیات 
خود را پرداخت کنند. بنابراین درصورت کنترل شیوع 
ویروس کرونا و رونق کســب و کارها می توانیم شاهد 

بهبود وضعیت باشیم.

جهــش تولیــد از آنجایی 
حائز اهمیت اســت که می 
تواند موجب توسعه و رشد 
اقتصادی شود و نرخ تورم و 
بیکاری را نیز در کشور کاهش 
دهد. تولید ایرانی و تولیدکننده داخلی باید در ســال 
جاری با مشکالتی که آغاز آن شــیوع ویروس کرونا 
و خواب تمام واحدهای تولیدی بــود کلنجار بروند و 
پیش بینی تولید در ماه های آینده سال به میزان شیوع 
بیماری و روند کنترلی آن بستگی دارد. نرخ ارز اما در هر 
شرایطی می تواند تعیین کننده توسعه یا رکود تولید 
باشد چراکه تولید در ایران کماکان وابسته به نرخ ارز 
است. از عواملی که در راستای جهش تولید در کشور 
بسیار راهگشاســت می توان به برداشتن تبعیض ها، 
سوبسیدها، یکسان سازی نرخ ارز، تسهیل فضای کسب 
و کار، مقابله با فســاد، قاچاق، توزیع عادالنه امکانات، 
وحذف بروکراسی کاذب اداری اشاره کرد. تولید کاال 
اغلب نیازمند عواملی مشخص است. نیروی کار، سرمایه، 

مواد خام و ابزارهای تولیــدی از جمله مهمترین این 
پیش شرط ها هستند. در این میان دو عنصر مواد خام و 
ابزارهای تولید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت 

تاثیر »نرخ ارز« قرار دارند.
در همین رابطه علی اصغر سمیعی رییس سابق کانون 
صرافان، درباره اثر شیوع ویروس کرونا بر بازار ارز گفت: 
در ابتدا باید دید که ویروس کرونا بر ســایر بازارهای 
مالی چگونه اثر می گذارد چراکه به منظور جلوگیری از 
شیوع این ویروس تجارتخانه ها، کارخانه ها و بنگاه های 
اقتصادی غیرفعال و دست از کار کشیده اند که در پی آن 
بسیاری از افراد جامعه فعالیت ها و سفرهای غیرضروری 
را لغو کرده اند حــال در این زمان ســؤالی که مطرح 
می شود این است که چه کسی به عنوان خریدار وارد 

بازار ارز می شود؟
او بیان کرد: هم اکنون افرادی که بخواهند حتی سرمایه 
خود را به بازار دیگری انتقال دهند به ۲ دلیل این امر با 
تأخیر انجام می شود اولین عامل آن را می توان تعطیلی 
اقتصاد و کسر درآمد معمول خود براثر شیوع ویروس 
کرونا دانست و تمایل نداشتن افراد جامعه به این امر را 

می توان دومین دلیل اثرگذار برشمرد.
سمیعی تصریح کرد: همان طور که از میزان تقاضا برای 

مصرف ارز کاسته شده اســت عرضه آن نیز به همان 
کاهش یافته است و به عبارت دیگر به مقداری که ارز برای 
فروش کم است به همان میزان عرضه ارز در بازار کاسته 
شده است چراکه فعالیت صادرکنندگان به طور جدی 
روند نزولی را در پیش گرفته اســت و از طرفی قیمت 
نفت در بازار جهانی به طور کم سابقه کاهش یافته است. 
همچنین به دلیل مشکالت اقتصادی در کشور نرخ تورم 

و بهره رقم مطلوبی را ندارد.
او بیان کرد: از دالیلی که سبب آشــفتگی در بازار ارز 
می شــود را می توان به غیرواقعی و چند نرخی بودن 
ارز اشــاره کرد که عالوه بر رانت و فساد در بازار یکی از 
موانع عمده تولید در کشور محسوب می شود.سمیعی 
اظهار کرد: اگــر ارز، ارزان تر از نــرخ واقعی در اختیار 
واردکننده قــرار بگیرد که در مقابــل کاال وارد کند و 
قیمت آن را متناسب با ارز دریافتی به بازار عرضه کند 
چنین فعالیتی با تولید ملی منافات دارد به طور مثال 
زمانی که با ارز ۴٬۲۰۰ تومانی گوشــت و لبنیات وارد 
کشور می شود باعث کاهش تولید و ضرر به محصوالت 
دامداران می شود این امر نیز در محصوالت کشاورزی 
مانند علوفه، میوه و غیره صدق می کند. اگر محصوالت 
کشــاورزی با ارز ارزان و غیرواقعی وارد شــود موجب 

صدمه به صنعت کشاورزی می شود. او افزود: غیرواقعی 
بودن قیمت ارز ســبب می شــود حتی کاالهایی که 
وارداتشان به کشور غیرقانونی است به صورت قاچاق 
وارد بازارهای کشور شود چراکه تولیدکنندگان داخلی 
هزینه تولیدشان بر اساس نرخ واقعی است و ناگزیرند 
قیمت کاالی خود را بر اساس هزینه های تمام شده آن 
تعیین کنند و این امر سبب می شــود انگیزه رقابت با 

کاالهای خارجی را از دست بدهند.
سمیعی درباره تحقق جهش تولید بیان کرد: بزرگ ترین 
اقدام برای ایجاد جهش تولید در کشــور را می توان به 
تعین نرخ واقعی و واحد ارز اشاره کرد که الزمه آن تغییر 
سیاست های مالی و ارزی در کشور است از طرف دیگر 
تسهیل واردات مواد اولیه برای کارخانه ها هم می تواند در 
این امر سودمند باشد .او در پایان افزود: با توجه به اینکه 
در فروردین ۹۸ قیمت دالر با نرخ  حدود  ۱۲هزار تومان 
و تورم ۳۰٪  در کشور شروع به فعالیت کرد طبیعی است 
که امسال دالر در بازار ارز با قیمت  حدود ۱۷ هزار تومان 
معامالت خود را آغاز کند. البته همیشه بانک مرکزی با 
توجه به اینکه عرضه کننده عمده ارز است، می تواند، با 
 کم و زیاد کردن عرضه قیمت مورد دلخواه خود را به بازار 

تحمیل کند.

تحقق جهش تولید با چرخش دالر بر مدار 17 هزار تومان در ابهام قرار دارد

مانع  ارزی  جهش  تولید
گروه اقتصاد ایران

News kasbokar@gmail.com

بازار خرید و فروش خودرو ساکن و خالی از مشتری
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید

کرونا و شیوع این بیماری کشور را وارد دوران جدیدی کرده اســت که به طور قطع بر تمام بازارها تاثیر خواهد گذاشت. بازار خودرو از آن دسته بازارهایی است که مدت زیادی است دستخوش اتفاقات بسیاری است و هم 
تولیدکننده و هم مصرف کننده در بالتکلیفی به سر می برند. در حال حاضر بازار خودرو آرام است و خرید و فروشی وجود ندارد. قیمت ها هم از آن میزان افزایشی خود خارج شده و مشتری در بازار دیده نمی شود. بیماری 
کرونا تا حد زیادی سر و صداها را در بازار خودرو کاهش داد و آشفتگی در این صنف دیده نمی شود. در حال حاضر خریداری هم اگر در بازار وجود داشته باشد به دلیل نبود مشتری و خلوتی بازار قدرت چانه زنی بسیاری 
خواهد داشت و می توان گفت قیمت ها تا حد زیادی کاهش داشته و در ادامه نیز کاهش بیشتری را خواهند داشت. اگرچه در هفته های گذشته در اثر کاهش عرضه خودرو به بازار قیمت چارچرخ ها روزانه افزایش می  یافت 
تا جایی که بهای پراید از مرز ۶۰ میلیون تومان نیز عبور کرد اما با شیوع ویروس کرونا بازار خودرو کساد و میزان خرید و فروش ها اُفت چشم گیری پیدا کرد. رکود خرید و فروش ها سبب شده از ابتدای اسفند ماه تاکنون 
کاهش قیمت خودروهای تولید داخل را در بازار شاهد باشیم و این روند با توجه به کاهش حجم تقاضا ادامه دار خواهد بود.  دالالن و واســطه ها نیز از بازار خودرو خارج شده اند و به دلیل تعطیلی نمایشگاه ها و بازارهای 
فروش دیگر فعالیتی از این افزاد دیده نمی شود تا بازار را تحت تاثیر خود قرار دهند. باید برای دوران پساکرونا نیز راهکارهایی داشته باشیم تا داللی با بازار خودرو خداحافظی کند و تولید را در جهتی پیش ببریم تا نیاز بازار 
خودرو را تامین کند و کیفیت را نیز ضمانت کنیم. به هر ترتیب در این شرایط به شرط مهار بیماری و بازگشت به شرایط عادی، معامالت خودرو باید از خرداد کم کم در بازار افزایش پیدا کند. باز هم شرایط رونق بازار خودرو 

به ادامهد روند بیماری کرونا بستگی دارد و اگر مهار این بیماری تا ماه های آینده نیز ادامه داشته باشد شاید وضعیت بازار خرید و فروش خودرو ساکن و خالی از مشتری باشد. 

سیاست ارزي براي تحقق تولید
کمیل طیبی، اقتصاددان

موانع بسیاری در برابر تحقق تولید و رونق آن وجود دارد. گرانی ارز، نرخ تورم، نرخ بیکاری و... می تواند تولید را تحت تاثیر قرار دهد. در سالهای گذشته نیز همین موانع تا حدود بسیار زیادی جلو تولید را گرفته و اجازه رونق را به آن ندارند. 
نرخ ارز مانع بسیار بزرگی در برابر رونق و جهش تولید است و به راستی باید سیاست های بانک مرکزی در راستای کمک به تولید داخلی اتخاذ شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی باید سیاست های هدفگذاری تورم را مدنظر قرار دهد 
تا ثبات و آرامش در بازار ایجاد شود. عملیات بازار باز به عنوان یکی از سیاست های پولی و بانکی می تواند بازار دارایی را کنترل کند و نقدینگی سرگردان را به این بازار هدایت کند.  البته باید تحریم ها نیز کمتر شود و دیپلماسی باید با تقویت 
روابط در راستای تحقق این امر گام بردارد. نرخ ارز در هر شرایطی تعیین کننده اصلی سرنوشت بازارها و صنایع بوده و این واقعیت ادامه دارد. در شرایطی که امروز کشور در آن قرار دارد باید با بهبود فضای کسب و کار، سرمایه گذاری، 

ایجاد اشتغال و ... به استقبال از تولید برویم تا با رونق آن اقتصاد را از شرایط فعلی خارج کنیم. 

سریال ادامه دار بی اعتمادی به اپلیکیشن های داخلی

ویروس کرونا صنایع نساجی را فلج کرده است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران گفت: 
۴۰ واحد تولیدی در اســتان تهران، خطوط خود را برای 
تولید مواد بهداشتی و درمانی مرتبط با کرونا تغییر داده اند.

صابر پرنیان افزود: در بخش تولید اقالم و کاال های مرتبط 
با درمان و پیشگیری از بیماری کرونا کمک های ویژه ای 
داشتیم و در این راستا مجوز تغییر خطوط تولیدی برای 
تولید مــواد ضدعفونی و شــوینده و ماســک را خارج از 
بروکراسی اداری و در سریع ترین زمان ممکن صادر کردیم.
وی اضافه کرد: در تولید مواد ضدعفونی کننده )دســت، 
پوست و سطوح( و شوینده نیاز بازار به صورت کامل مرتفع 
شده و هیچ نیازی در بازار وجود ندارد و در استان تهران نیز 

متعاقب کشور هیچ مشکلی نداریم.
پرنیان در خصوص تولید ماسک نیز گفت: در تولید ماسک 
شاهد افزایش تولید و افزایش خطوط تولیدی بوده ایم، به 
عنوان نمونه در شهرک نصیر آباد یک واحد تولید ماسک 
داشتیم که االن به ۵ واحد افزایش یافته است و در این هفته 
۴ خط تولید جدید ماسک نیز توسط تولیدکنندگان اضافه 
می شود.وی افزود: تمهیدات و هماهنگی های الزم برای 
تردد کارگران و کارفرمایان به واحد های تولیدی بدون هیچ 

گونه مشکلی انجام شده است و در این راستا معرفی نامه ها 
و کارت های شناسایی صادر شده است. مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان تهران با اعالم اینکه پروتکل 
بهداشتی ویژه ای برای شــهرک ها و محیط های صنعتی 
آماده و اطالع رسانی شده است، بیان کرد: ۸۰ بافت صنعتی 
و شهرک صنعتی دولتی و غیردولتی داریم که حدود ۴۰۰ 
هزار نفر اشتغال مستقیم دارند و در ورودی این بافت ها و 
شهرک های صنعتی تست غربالگری انجام می شود و حتی 

در ورودی واحد های صنعتی نیز تست غربالگری داریم.
پرنیان با بیان اینکه شهرک های صنعتی به صورت مداوم 
ضدعفونی می شــود، گفت: HSE شهرک ها و واحد های 
صنعتی برنامه های آموزشی دارند که به صورت هماهنگ 
کار می کنند و درمانگاه های شهرک ها نیز فعال شده است 
که با شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها ارتباط برقرار 
کرده اند.وی با اشاره به جلسه ای که با منتخبین صنعتگران 
و صنوف تولیدی استان تهران داشــته است، اضافه کرد: 
در آن جلســه ضمن تجزیه و تحلیل آثار کرونا، مشکالت 
مطروحه جمع بندی شد و راهکار های الزم برای پیشنهاد 

به مراجع ذیربط ارایه گردید.

تغییر خط تولید ۴۰ واحد صنعتی در تهران برای مقابله با کرونا

مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای گفت: سال گذشته با توجه به دستور وزیر 
راه و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تدابیر 
ویژه ای برای حمل کاالی اساسی با توجه به شیوع ویروس 

کرونا در کشور اتخاذ شد.
غالمحسین دغاغله، مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جــاده ای درخصوص 
فعالیت حمل و نقل جاده ای در تامین کاالهای اولیه در 
شرایط شــیوع ویروس کرونا در کشور و عدم کمبود در 
تامین کاالها اظهار داشت: سال گذشته با توجه به دستور 
مقام عالی وزارت و تصمیماتی که در ستاد تنظیم بازار 
کشور گرفته شد و طبق دستور ریاست سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای تدابیر ویژه ای برای حمل کاالی 
اساسی با توجه به پایان سال و شرایط شیوع ویروس کرونا 

در کشور اتخاذ شد.
وی با برشمردن این اقدامات تصریح کرد: تشکیل ستاد 

حمل کاالهای اساسی در ستاد سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای و کلیه ادارات راهداری سراسری کشور، 
ارسال ناوگان به بنادر جهت روانسازی حمل کاال، برداشتن 
محدودیت های تردد کاالی اساســی در ایام تعطیل با 
هماهنگی پلیس راهور، تخصیص ســهمیه تشــویقی 
سوخت برای ناوگانی که بارنامه حمل کاالی اساسی از 
بنادر کشورمان از اسفندماه تا پایان فروردین داشته باشند 
که شامل بنادر امام خمینی )ره(،  شهید رجایی، چابهار، 
انزلی، امیرآباد و بوشهر بود، سهمیه تشویقی الستیک 
برای حمل کاالی اساسی از جمله اقداماتی بود که در این 

خصوص اعالم و تصمیم گیری شد.    
وی در ادامه با برشمردن مجموعه اقدامات انجام گرفته در 
بحث جلوگیری از شیوع کرونا در بحث حمل و نقل کاال، 
گفت: در این چارچوب اقدامات دیگر اتخاذ تدابیر الزم 
برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا در پایانه ها، محل 

تجمع راننده ها به خصوص در بنادر بود.

تشکیل ستاد حمل کاالهای اساسی
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تأمین اقالم سفارشــات اینترنتی به 
سختی انجام و بسیاری كنسل می شود

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشــوری کسب و کار 
مجازی گفت: با توجه به تعطیلی واحدهای صنفی و 
شرکت ها، تأمین اقالم سفارشات اینترنتی به سختی 
انجام و بسیاری از آن ها کنسل می شود. رضا الفت 
نسب با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود اظهار 
کرد: برخی کسب و کارها اعالم کرده اند با توجه به 
تعطیلی واحدهای صنفی و شرکت ها، تأمین اقالم 
سفارشات اینترنتی به ســختی انجام و بسیاری از 
آن ها کنسل می شــود؛ اینگونه نمی شود مردم را 
ترغیب کرد که از خانه بخریــم. وی افزود: دولت 
می توانست اجازه دهد صنوف به شرط ارائه خدمات 

غیرحضوری فعال باشند؛ االن نیز دیر نیست.

استقبال اصناف از فروش اینترنتی
مسئول جشنواره بهاره مجازی مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک وزارت صنعت، از اسقبال خوب اصناف 
از فروش اینترنتی در جشــنواره بهاره خبر داد. به 
گزارش ایرنا، سارا جامی با اشاره به استقبال اصناف 
از جشنواره بهاره مجازی گفت: طرح جشنواره بهاره 
تا آخر اسفند ماه برقرار بود، اما باتوجه به ادامه دار 
شدن  شرایط پیشــین، تصمیم گرفته شد که این 
طرح به صورت ملی و بلندمدت ادامه یابد. بنابراین 
از روز جمعه طرح فروش اینترنتی اصناف با رونمایی 
از سامانه اینترنتی »بازارگاه ایران« مجدد آغاز به 
کار کرد .وی ادامه داد: ایــن طرح بلندمدت بوده و 
قرار است در کل سال فروش اینترنتی برقرار باشد؛ 
به این ترتیب فروش تنها به ایام عید و بهار محدود 
نمی شود. جامی افزود: بانک مرکزی، وزارت صنعت، 
وزارت ارتباطات و صدا و سیما شورای سیاستگذاری 
این طرح هستند اما اجرای آن به بخش خصوصی 
واگذار شده اســت؛ در واقع سیاستگذاری توسط 
دولت و اجرا توسط بخش خصوصی انجام می شود.

این مقام مسوول در مرکز توسعه تجارت الکترونیک 
درباره میزان استقبال از جشــنواره بهاره مجازی 
گفت: هنوز آمار دقیقی از میزان فروش اینترنتی در 
اسفند ماه وجود ندارد اما بررسی ها نشان می دهد 
فروش اینترنتی در حوزه کاال نسبت به زمان مشابه 
سال های قبل افزایشــی بوده است. وی با اشاره به 
اســتقبال خوب اصناف از این طرح ادامه داد: یکی 
از سایت ها اعالم کرد که ۴ هزار احد صنفی سنتی 
در آن سایت ثبت نام کرده اند که آمار قابل توجهی 
است. حتی ۳۰۰ واحد صنفی درخواست مشاوره 
در این بازه زمانی را داشتند اما به علت کوتاه بودن 
زمان جشــنواره، نتیجه آنچنان کــه باید مطلوب 
نبود. وی اظهار امیــدواری کرد که بــا آغاز طرح 
جدید، اصناف ســنتی بتوانند بخش قابل توجهی 
از اجناس و کاالهای خود را به صورت اینترنتی به 

فروش برسانند.  

تایید نهایی كیت های تشخیص 
كرونای 3 شركت دانش بنیان

با شیوع کرونا ویروس در کشور از سوی ستاد توسعه 
زیســت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری و وزارت بهداشت، فراخوان مشترکی برای 
تولید کیت های تشخیص این ویروس منتشر شد و در 
آن از همه شرکت های دانش بنیان و فناور خواسته 
شــد تا طرح های خود را در این زمینه ارائه دهند. به 
گزارش ایسنا،به گفته مسووالن ستاد توسعه زیست 
فناوری برخی از کیت های تولیدی این شرکت ها به 
تایید رسیده است، ولی تولید انبوه آن نیاز به صدور 
تاییدیه از ســوی هیات امنا ارزی است. میثم پرگو 
کارشناس ارشد ستاد توسعه زیست فناوری در گفتگو 
با ایسنا با اشاره به فرآیند اجرای طرح ساخت داخل 
کیت های تشــخیص کرونا ویروس، افزود: دو هفته 
پایانی سال گذشته فراخوانی را با همکاری انستیتو 
پاســتور و اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و 
 Real Time دارو وزارت بهداشــت برای تولید کیت
PCR برای تشــخیص ویروس کووید-۱۹ منتشر 
کردیم. وی با بیان اینکه بازوی اجرایی این فراخوان 
ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری اســت، اظهار کرد: با انتشار این 
فراخوان ۵۲ شرکت کیت های تولیدی خود را برای 
ما ارسال کردند که پس از بررسی در نهایت ۸ شرکت 
برای تولید این نوع کیت ها انتخاب شــدند. پرگو، با 
بیان اینکه محصوالت این شــرکت ها مورد حمایت 
معاونت علمی قرار گرفت، ادامــه داد: تاکنون از این 
تعداد شرکت منتخب، ۳ شرکت توانستند تاییدیه 
اولیه کیت های تشــخیص کووید-۱۹ را از انستیتو 
پاستور دریافت کنند. این محقق ستاد توسعه زیست 
فناوری، با تاکید بر اینکه این ۳ شرکت همچنین موفق 
به کســب مجوز فروش از اداره کل تجهیزات وزارت 
بهداشت را نیز دریافت کردند، خاطر نشان کرد: از این 
رو ۳ شرکت دارای مجوز های تایید برای “فروش” و 
هم “تولید” دارند. به گفته وی این ۳ شرکت توانایی 
تولید حدود ۲۲۰ هزار واکنش در هفته را دارند. این 
کارشناس ارشد ستاد توســعه زیست فناوری ادامه 
داد: سایر شرکت ها نیز نمونه اولیه کیت های تولیدی 
خود را به انستیتو پاستور ارائه کردند که در مراحل 
ارزیابی قرار دارند و به موازات آن اسنادی که نیاز بوده 
به اداره کل تجهیزات پزشکی ارسال کرده اند تا با پایان 
ارزیابی ها از سوی انستیتو پاســتور، مجوز های این 
 محصوالت برای فروش از سوی اداره کل تجهیزات

 نیز صادر شود.

اخبار

اســتارت آپ های زیادی در سال های اخیر در 
حوزه ســالمت کار کرده اند، در حوزه سالمت 
دیجیتال اســتارت آپ هوم ویزیــت پلتفرمی 
واسط میان مراکز پزشکی ارائه دهنده خدمات 
درمانی در منزل و بیماران اســت.هوم ویزیت 
یک سایت و اپلیکیشن است که به بیمار کمک 
می کند بدون خــروج از منزل و یــا محل کار، 
تمامی نیاز های درمانی خود را در منزل دریافت 
کند. برای مثال، فیزیوتراپیســت های حرفه ای 
و مجرب میتوانند با هزینه بســیار مناســب به 
همراه دستگاه فیزیوتراپی به منزل شما مراجعه 
کنند و مانند کلینیک اقدام به درمان بیمار شما 
کنند. این استارت آپ خدمات پزشکی در منزل 
در تخصص هــای مختلف شــامل فیزیوتراپی، 
کاردرمانی، ویزیت پزشک عمومی و متخصص در 
منزل، آزمایش خون،رادیولوژی و سرویس های 
دیگر پزشکی ارائه می دهد. هوم ویزیت در تهران 
فعالیت خود را شروع کرده است و هم اکنون در 
تمامی مناطق تهران و کرج و اسالمشهر قادر به 
ارائه خدمات پزشکی در منزل است.در پلتفرم 
هوم ویزیت بصورت آنالین و کامال در دسترس 
از طریق سایت، اپلیکیشن هوم ویزیت و تماس 

تلفنی میتوان اقدام به ثبت سفارش و دریافت 
خدمات نمود.

 چرا به خدمات پزشکی در منزل نیاز 
دارید؟

برای بسیاری از ما بخصوص در شهرهای بزرگی 
نظیر تهران، مراجعه به مراکز درمانی و دریافت 
وقت مراجعه به پزشــکان یکــی از چالش های 
بزرگ و زمان گیر است. خصوصا آن که جابجایی 
برای افــراد دارای بیماری، دشــوار تر و ممکن 
است چندان مطلوب نباشــد. ویزیت در منزل، 
راه حلی ساده و ســودمند اســت که می تواند 
ضمن صرفه جویی در وقت مان، آسیب کمتری 
را نیز متوجه بیمار کند. این شــاید، مهمترین 
دلیل اســتفاده از خدمات هوم ویزیت باشــد. 
عالوه بر صرفه جویی در زمان، ویزیت در منزل 
آرامش بیشــتری را برای شــما و بیمارتان به 
ارمغان می آورد. حفظ آرامــش و تعادل روانی 
یکی از مولفه  های بســیار تاثیرگزار در تسریع 
فرایند بهبودی بیماران اســت. رفت  وآمدهای 
درون شهری می تواند این آرامش و حال بیمار 

را نیز بدتر از آن چه هست کند.

 فیزیوتراپی در منزل
یکی از خدمــات اصلی هوم ویزیــت خدمات 
فیزیوتراپی در منزل هوم ویزیت اســت. تیم ما 
در جهت رفاه حال بیمار تمامی تجهیزات مورد 
نیاز را برای درمان در منزل بیمــار انتقال می 
دهد. ویزیت در منزل تخصص ماست. با توجه 
به تعداد باالی ویزیت هایی که داریم توانســته 
ایم یک تیم مجرب متشکل از فیزیوتراپ های 
آقا و خانم داشته باشــیم. فیزیوتراپ های هوم 
ویزیت تجربه چند ســاله برای ویزیت در منزل 
دارند. کارشناس فنی ما از بین ده ها فیزیوتراپ 
بهترین متخصص را مناســب با وضعیت بیمار 
انتخاب می کند. هزینه فیزیوتراپی در منزل هوم 
ویزیت برای تمامی مناطق تهران و شهرستان ها 
ثابت هست و فقط نسبت به نوع بیماری کمی 

اختالف قیمت دارد.

 ویزیت پزشک در منزل
در هوم ویزیت ما امکان اعزام پزشک با تخصص 
هــای مختلــف را داریم،بیماران بســیاری به 
 واسطه ی بیماری و مشکالت فیزیکی و جسمی، 
توانایی خروج از منزل و رفتن به مراکز درمانی 

را ندارند از ســوی دیگــر، بســیاری از مراکز 
درمانی و ساختمان های پزشــکان برای تردد 
افراد بیمار و کم توان بهینه ســازی نشــده اند و 
آمد و شد در این ســاختمان ها برای بیماران و 
همراهان آن ها مشــکل جدی است به همین 
دالیل سرویس ویزیت پزشک در منزل میتواند 
 جایگزیــن خوبی بجــای مراجعه بــه مطب

 یا بیمارستان باشد.

 مراقبت و پرستاری ســالمندان و 
کودکان در منزل

با توجه بــه اینکه در مراحــل مختلف زندگی 
نیازهای جســمی و عاطفی متفاوت اســت و 
پس از افزایش ســن همه ی ما با بیماری هایی 
دســت و پنجه نرم می کنیم، ممکن است افراد 
به مراقبت های خاصی برای حفظ سالمتی نیاز 
داشته باشند.اگر به هر دلیلی قادر به مراقبت از 
بیمار،سالمند یا کودکتان نیستید هوم ویزیت 
بــا کادر متخصص خود مســئولیت مراقبت از 
آنها در منزلشــان را به عهده می گیرد. خدمات 
مراقبتی و پرستاری در منزل هوم ویزیت طیف 
گسترده ای از خدمات بهداشتی و درمانی را در 

برمی گیرد. خدمات میتواند بســته به نیاز فرد 
شامل خدمات پزشکی،پرســتاری مراقبتی و 
نظافتی در منزل باشد.اصلی ترین خدماتی که 
پرســتاران هوم ویزیت به سالمندان می دهند 
شامل همراهی کردن ســالمند و آسان کردن 
کارهای روزمره،کمک به ســالمند برای حمام 
کردن، کنترل کردن داروهای سالمند و انجام 
تزریقات، نظــارت کردن بر قند خون و فشــار 

خون است.

مراقبت و پرستاری ســالمندان و 
کودکان در منزل

با توجه بــه اینکه در مراحــل مختلف زندگی 
نیازهای جســمی و عاطفی متفاوت اســت و 
پس از افزایش ســن همه ی ما با بیماری هایی 
دســت و پنجه نــرم می کنیم، ممکن اســت 
افــراد بــه مراقبت هــای خاصی بــرای حفظ 
سالمتی نیاز داشــته باشــند.اگر به هر دلیلی 
قادر به مراقبت از بیمار،ســالمند یا کودکتان 
نیســتید هوم ویزیت بــا کادر متخصص خود 
 مســئولیت مراقبــت از آنهــا در منزلشــان 

را به عهده می گیرد.
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در حالــی کــه 
نفر  هــا  میلیون 
چشم به تلویزیون 
دوختــه انــد تا 
چه  دولت  ببینند 
تدابیری بــرای محدودیت رفت و آمد 
و فعالیت ادارات و صنوف در جلســه 
ســتاد ملی مبارزه با کرونــا اعالم می 
کند، خبری اعالم می شــود که برای 
جامعه پزشــکی ســنگین است و آن 
بازگشایی کســب و کارهای متوسط و 
 کم ریسک در استان ها از ۲۳ فروردین

 است. 
در اســتان تهــران ایــن فعالیت از 
۳۰ فروردین با مراعــات پروتکل های 
بهداشتی آغاز می شود. گویی دولت برای 
پوشاندن ضعف خود در شناسایی اقشار 

ضعیف و عدم توانایــی برای اختصاص 
تسهیالت حمایتی از این گروه ها کوتاه 

آمده است.
 ایــن در حالی اســت که اگــر دولت 

قرنطینه را بردارد تا ۲ یا ۳ هفته آینده 
پیک دوم را شــاهد خواهیــم بود و 
متاســفانه در پی آن با افزایش مرگ و 
میر مواجه می شــویم. هرچند در این 

میان کســب و کارهای پرریسک مثل 
استخرها و ... تا پایان فروردین همچنان 
تعطیل است تا تصمیم گیری شوند؛ اما 
به نظر می رسد با شــلوغی خیابان ها، 

اتوبوس ها و مترو طی چند هفته یا حتی 
چند ماه آینده، بیمارســتان ها مملو از 
 بیماران و قبرســتان ها آباد از قربانیان 

کرونا باشد.  

برداشتن قرنطینه خبر از پیك كرونا و افزایش مرگ ومیر می دهد

سردرگمی دولت در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی
پیش بینی ابتالی میلیون ها نفر به بیماری كرونا با بازگشایی ادارات

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

اولویت دولت در پیشگیری و مقابله با کرونا، اولویت اقتصادی است
محمدرضا محبوب فر، عضو انجمن علمی بهداشت محیط ایران و کارشناس اپیدمیولوژی بیماری های واگیر

دولت درخصوص اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی که توسط ستاد مقابله با بیماری کرونا در حال اجرا شدن است، سردرگم است. به نظر می رسد در دولت یک چندگانگی درخصوص قرنطینه اجباری کشور وجود دارد و همین موضوع منجر به اختالف در ارکان 
دولت شده است. بخشی از دولت مدافع قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی است و بخشی از دولت ازجمله شخص رئیس جمهور به دلیل تبعات اقتصادی که این بیماری می تواند در سطح کشور در پی داشته باشد با طرح فاصله گذاری اجتماعی این گونه که ستاد 
مقابله با کرونا مطرح کرده، مخالف است. با عنایت به اینکه هنوز کشور و بسیاری از کالن شهرها )که اتفاقا تردد و رفت و آمدها در آنها بسیار است( به نقطه اوج بیماری یا همان پیک بیماری نرسیده اند، اتفاقی که دیروز و امروز در سطح کشور رخ داد و مردم در خیابان 
ها آمدند تا به محل های کسب و کار خود مراجعه کنند، خبر از یک اتفاق دردناک در سطح کشور می دهد که این اتفاق این است که می توانم بگویم میلیون ها نفر به بیماری مبتال می شوند  و کشور در شرایطی قرار می گیرد که جمع کردن کشور در این شرایط به 
آسانی ممکن نخواهد بود. به طور قطع تعداد بیماران و جانباختگان افزایش خواهد یافت و به تبع هزینه های درمان و پیشگیری از ابتال افزایش پیدا می کند و این بار هزینه ها روی دوش دولت و سایر ارکان حکومتی خواهد بود. بزرگ ترین ارگانی که متحمل ضرر 

و زیان می شود خود دولت خواهد بود؛ چراکه دولت این شرایط را ایجاد می کند. در واقع اولویت دولت در پیشگیری و مقابله با کرونا یک اولویت اقتصادی است. 
اولویت های اقتصادی دولت بر اولویت های بهداشتی و درمانی بیماری کرونا سبقت گرفته و همین مساله منجر به این شده که حتی در آینده دولت متحمل ضرر و زیان از حیث تعداد مبتالیان به کرونا  شود. در حال حاضر امکانات و تجهیزات مراکز درمانی و پزشکی 
کشور در حد معمول و متعارف است و با توجه به تحریم هایی که علیه ایران وجود دارد و تامین هزینه های تجهیز کردن مراکز پزشکی و درمانی را با مشکل مواجه کرده، بار مالی روی دوش کادر درمانی کشور و بیمارستان های کشور خواهد بود و وضعیتی در کشور 

ایجاد می شود که می توانم آن را تحت عنوان »فروپاشی اجتماعی از پس افزایش تعداد مبتالیان« در سطح کشور یاد کنم. 

تعدیل در رفت و آمدها بسیار خطرناک است
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سالمت ایران و معاون سابق توسعه مدیریت وزارت بهداشت 

به طور کلی برآوردهای ما نشان دهنده این است که آثار بیماری کرونا و صدماتی که چه به طور مستقیم بر سیستم بهداشت و درمان کشور و چه به طور غیرمستقیم بر چرخه کسب و کارها وارد می کند، از صدمات مربوط به تعطیلی کسب و کارها 
بسیار بیشتر است. بنابراین تصمیم گیری عاقالنه این است که قرنطینه خانگی و محدودیت های رفت و آمد حداقل تا دو ماه آینده به طور جدی حفظ شود و هیچ گونه تعدیلی در شرایط موجود ایجاد نشود؛ به این معنا که تا زمانی که کیت ها و 
میزان موارد جدید بیماری به صفر نرسیده تعدیلی صورت نگیرد؛ همان طور که شــاهدیم، تدابیر حفاظتی و تدابیر محدودیت ها در چین بعد از اینکه موارد جدید بیماری به صفر رسید، شروع کرد که کاهش پیدا کند که باز می بینیم با کاهش 
تدابیر، برخی موارد ابتال در چین مشاهده شده که البته تحت کنترل قرار گرفته؛ یعنی تا زمانی که ما شرایطی مانند شرایط چین را پیدا نکنیم و به موارد جدید صفرشده دست پیدا نکنیم، هرگونه تعدیل در رفت و آمدها و مراودات اجتماعی بسیار 
خطرناک و صدمه زننده است. دولت باید به راهنمایی های وزارت بهداشت که کارشناسان و متخصصان این موضوع هستند، تمکین کند و به راهنمایی ها و یا اقدامات توصیه شده سایر دستگاه ها توجه نکند. درآمد هر کسی که دارای کسب و کار 

است، طبیعتا در اثر تعطیل بودن کم می شود؛ ولی باید فرد این را در نظر بگیرد که اگر بیمار یا فوت شود، چنین صدمات جانی بهتر است یا آنکه درآمدش کمتر شود و آنگاه تصمیم بگیرد.  
بنابراین کلیه مشاغلی که با دو یا سه ماه تعطیلی، آسیب بســیار زیادی نمی بینند، باید فعالیت خود را متوقف کنند و نمونه آن مشاغل خدماتی و کارخانه جات و بخش صنعت و بخش تولید است. به جز این دسته، دو دسته کسب و کار باقی می 
ماند. نخست کسب و کارهایی که فعالیت شان برای ادامه شــرایط زندگی مردم و مقابله با شرایط ویروسی الزم است مانند بیمارستان ها، بانک ها، شــرکت ها و کارخانه جات تولید مواد غذایی و بهداشتی و فروشگاه های عرضه کننده مواد که 
اینها بایستی فعالیتشان ادامه پیدا کند. دولت باید این مشاغل را شناســایی و برای آنها مجوزهای فعالیت ضروری صادر کند. بنابراین کلیه اشــخاصی که اجازه رفت و آمد در خیابان یا تردد بین شهری یا اجازه فعالیت اقتصادی  پیدا می کنند،  
باید با این مجوزها کار خود را انجام دهند. گروه دوم مشاغلی هستند که زندگی افراد به کار روزمره شان بستگی دارد مثل دست فروشان. اینها هم باید به سایتی مراجعه کنند. ســاز و کارها و سامانه هایی در وزارت رفاه وجود دارد. مثال از سال 
۸۴ وزارت رفاه مکلف بوده ســامانه بانک اطالعات ایرانیان را ایجاد کند؛ یعنی هم زمان با قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که در سال ۸۴ به تصویب رسید، باید این ســامانه را ایجاد می کرده است. ۱۵ سال از آن زمان گذشته است. چرا 
و چگونه دولت هنوز قادر به این نبوده که این ســامانه را ایجاد کند اگر ایجاد نکرده است؟ اگر ایجاد کرده باید این اقشــار و گروه ها شناسایی شده باشند. اگر هم در شناسایی آنها مشــکل وجود دارد بایستی ساز و کاری پیش بینی شود و  افراد 
مراجعه کنند و سپس راستی آزمایی شود از طریق نظام های اطالعاتی که وجود دارد و می توان وضعیت مشاغل و جریان و حســاب های مالی اشخاص کنترل شود. این گروه هم ممکن است جمعیتی حدود ۳ تا ۴ میلیون خانوار باشند. بخشی 
از اینها باید توسط مشاغل و گروه های اجتماعی و به عنوان شکرانه سالمت پوشش داده شــوند. همین االن ما گزارش هایی از افرادی داریم که خیر هستند و بخشــی از درآمد خود را به این گروه اختصاص داده اند. باالخره این شرایط، شرایط 
عادی نیست. بنابراین دولت باید این سه گروه مشاغل را شناســایی و برای هر کدام مجوزهای جداگانه به طور اختصاصی صادر کند. بیانیه ها  و توصیه های عمومی دادن کفایت ندارد. ممکن است در این موضوع سوال شود دولت چنین توان، 
ظرفیت، نیروی انسانی و قدرت سازمان دهی برای شناسایی این مشــاغل و تفکیک آنها و صدور این برگه ها و مواردی از این قبیل را ندارد. در اینجا باید این نکته را تذکر دهم که دقیقا تضعیف دولت و کم شدن ظرفیت و توان اجرایی حکومت 
ها مشکلی است که در همه دنیا رخ داده و این مشکلی است که در واقع در اثر اندیشه ها و تفکرات نئولیبرالی ایجاد شده و ظرفیت های حاکمیتی و حکمرانی همه دولت ها ازجمله دولت ایران کاهش پیدا کرده است. کوچک سازی دولت اتفاق 
افتاده است، نیروهای کارآمد موجود دولت ها از گردونه خارج شــده اند، توان اداری و اجرایی آن کاهش پیدا کرده و این کاهش توان اجرایی، باعث شــده که ظرفیت مدیریت و برخورد با این بحران ها کاهش یابد و ما شاهد این هستیم که بعد 
از مدت ها که دولت اجازه استخدام نمی داد، تازه با این شرایط متوجه شده که بایســتی به طور مثال ۱۰ هزار پرستار استخدام شوند و مجوز استخدام ۱۰ هزار پرستار داده شده اســت یا تازه آقایان متوجه شده اند که احتیاج است اقداماتی را 
برای تقویت بخش عمومی صورت دهند. نکته بسیار مهم این است که برای غلبه بر شــرایط موجود باید تفکرات مربوط به کوچک سازی دولت و تضعیف بخش عمومی و ســاختار مدیریتی که باید در چنین شرایطی بتواند کارایی و کارآمدی 
داشته باشد و بتواند این شرایط را تحت مدیریت قرار دهد، باید به کنار گذاشته شــود. شاید مهم ترین شرایط درس کرونا برای ما این است که اندیشه نئولیبرالی و اندیشه کوچک ســازی دولت و واگذاری مسائل مردم به بازار و تلقی اینکه یک 
دست نامرئی هست که مسائل اقتصادی و جامعه را اصالح می کند، یک تفکر منحط، باطل و مردود و بحران زایی اســت. ما امیدواریم که دولت از شرایط موجود پند بگیرد و ساختارهای مدیریتی و اجرایی خود را تقویت کند و در حقیقت شبیه 
شرایطی که ما در سال های اول انقالب داشتیم را بیابد. در آن ســال ها همه مردم دفترچه بسیج داشتند و کمیته ها و شوراهای محلی وجود داشت. این شوراهای محلی به نوعی به ســاختار مدیریتی هدایت، کنترل و کمک می کرد که کاالها 
در بین افرادی که فاقد درآمد هستند توزیع شــود. در آن زمان دولت صولت و قدرت داشت. البته دولت به معنای حاکمیت است و امروزه متاسفانه قدرت و ظرفیت های ســاختاری برای اداره بحران های شدید مثل کرونا نه در دولت ما و نه در 
 دولت های دیگر وجود ندارد. علت این ناکارایی و ناتوانی هم سیطره اندیشه منحطی اســت که تصور می کند بازار و در حقیقت دست نامرئی بازار می تواند مسائل خود را حل کند. ان شــاءا... این تجدید نظر در این سیاست هم بتواند راهبردی

 باشد و بخشی از مشکالت پیش روی کشور را مرتفع کند.  

کاهش تعداد پرداخت های الکترونیکی پس از شیوع کرونا
تعداد تراکنش های شبکه پرداخت کشور )کارتخوان، موبایلی و اینترنتی( در اسفند ۹۸ که شیوع کرونا شتاب گرفت، کاهش داشته که علت اصلی آن را می توان در تعطیلی مشاغل و اصناف پر مشتری مانند 

رستوران ها، سینماها و ... جستجو کرد. بررسی جداول آماری شبکه الکترونیکی پرداخت کارت کشور نشان می دهد در اسفند ماه۱۳۹۸ تعداد دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون تراکنش به ارزش ۳۲۸ هزار و ۱۷۰ 
میلیارد تومان در شبکه پرداخت کارت کشور انجام شده که از نظر تعداد تراکنش نسبت به بهمن ۱۳۹۸ حدود ۱.۳۷ درصد )معادل ۳۱ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۷۶۲ تراکنش( کاهش یافته است.
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