
دولت ها بــرای حمایت از کســب وکارها و افراد، مجبور به ایجاد بســته های 
حمایتی هستند. تحلیلگران معتقدند که به همین خاطر، جهان بعد از کرونا 
درگیر بحران بدهــی خواهد بود.همه گیری کرونا در جهــان و تعطیلی های 
گسترده، باعث سقوط شاخص های اقتصادی شــده است. بر اساس گزارش 
صندوق بین المللی پول، برای اولین بار در تاریخ معاصر جهان همه کشورهای 
توســعه یافته، در حال توســعه و اقتصادهای نوظهور هم زمان در رکود قرار 
گرفته اند. این یک فاجعه جدی برای اقتصاد جهان است که باعث می شود رشد 
اقتصادی سال ۲۰۲۰ به پایین ترین سطح خود از زمان رکود بزرگ سال ۱۹۳۰ 

برسد و میانگین جهانی رشد اقتصادی، منفی ۳ درصد باشد.  
در این شرایط، تمام کشورها بسته های ویژه ای را برای کمک به کسب وکارها 

و خانوارها تهیه  کرده اند تا به آن ها برای گذراندن دوران قرنطینه کمک کنند. 
پایگاه داده پردازی استاتیستا می نویسد: »با وجود این کمک ها، زمانی که این 
همه گیری مهار شــود یا واکسنی برای آن پیدا شــود، یک چیز بر جا خواهد 
ماند: کوهی از بدهی.« بحران بدهی، مرحله بعدی بحران در جهان است. در 
ماه مارس، کنگره آمریکا ۲.۲ تریلیون دالر بســته کمکی برای محدود کردن 
فوری تخریب های اقتصادی ناشــی از قرنطینه تصویب کرد. این بسته های 
کمکی برای سرپا نگه داشتن کسب وکارها و کمک به افرادی که شغل شان را از 
دست داده اند، ضروری است اما بحرانی دیگر برای اقتصادها ایجاد خواهد کرد. 
برآوردها نشان می دهد که تنها در آمریکا، کســری بودجه در سال ۲۰۲۰ به 
۳.۸ تریلیون دالر می رسد؛ رقمی که به اندازه ۱۸.۷ درصد از کل تولید ناخالص 

داخلی این کشور است. کشورهای دیگر نیز بسته های کمکی مشابهی را تهیه 
کرده اند و به همین دلیل، میزان بدهی ها در سراسر جهان افزایش یافته است.  
گزارش صندوق بین المللی پول، نشــان می دهد که حتی پیش از همه گیری 
کرونا نیز میزان بدهی های جهانی در سطح بحرانی قرار داشت. تنها در ایتالیا 
که به شدت از ویروس کرونا آسیب دیده، میزان بدهی به اندازه ۱۳۵.۵ درصد از 
تولید ناخالص داخلی این کشور بود.در ماه ژانویه، پیش از اینکه ویروس کرونا به 
یک همه گیری جهانی تبدیل شود، بانک جهانی در مورد بحران بدهی هشدار 
داده بود: »موج کنونی تجمع بدهی ها که از سال ۲۰۱۰ آغاز شد، بزرگترین، 
سریع ترین و گسترده ترین افزایش از دهه ۱۹۷۰ تا کنون است.«  در نیمه اول 
سال ۲۰۱۹ بدهی جهانی ۷.۵ تریلیون دالر رشد کرد و به رکورد بیش از ۲۵۰ 

دالر رسید. صندوق بین المللی پول هم هشدار داد که رشد بدهی جهانی کند 
نشده و در پایان ۲۰۱۹ از ۲۵۵ تریلیون دالر فراتر رفته است.  حاال تحقیقات 
جدید واحد اطالعاتی نشریه اکونومیســت نیز نشان می دهد که بدهی باالی 
ایجاد شده در طول دوره بحران کرونا با ارائه بسته های مشوق مالی گسترده 
توسط دولت ها، می تواند به معنای بحرانی عمیق تر و رکودی دوباره در برخی از 
کشورها باشد. اکونومیست در گزارشی درباره بحران بدهی  می نویسد: »احتماالً 
بحران بدهی در راه اســت. در حال حاضر دولت ها در حال افزایش پول خرج 
کردن برای مبارزه با همه گیری هستند تا معماری اقتصاد خود را حفظ کرده و 
کارگران را در سر شغل های خود نگاه دارند. در نتیجه در سال های آتی کسری 

بودجه به شدت افزایش خواهد یافت.«

با وجود تغییراتی که در مــورد فعالیت  اصناف در هفته 
جاری ایجاد شد، نحوه حضور کارکنان همچنان مانند 
قبل است؛ به طوری که تا دو سوم حاضر هستند و مابقی 
دورکار خواهند بود.  به گزارش ایسنا، بعد از چند هفته 
تعطیلی اصناف که در ایام نوروز شروع شده بود، از هفته 
جاری و بر اساس چارچوب تعیین شده از سوی وزارت 
بهداشت مجوز فعالیت برخی صنوف کم خطر صادر شد.  
اما در جریان شــیوع ویرورس کرونا و ضرورت کاهش 
تردد و حضور به صورت جمعی و اهمیت فاصله گذاری 
اجتماعی، از اسفندماه بود که با تصمیم ستاد ملی مقابله 
با کرونا تغییراتی در مورد ســاعت کار و در ادامه نحوه 
حضور کارکنان در محل کارشــان ایجاد شد.در مرحله 
اول ساعت کاری ادارات کاهش یافت و به ۸ تا ۱۳ تغییر 
کرد و در ادامه حضور آنها حداقلی شد؛ به طوری که از 

هفته دوم فروردین قرار بر این شد که کارکنان به صورت 
شیفتی و یک سوم در محل کار حاضر باشند و دو سوم 
دیگر به صورت دورکار بوده یا از مرخصی استفاده کنند 
که البته مرخصی آنها جزو اســتحقاقی های ســاالنه 
محســوب نمی شــود.این روال که با بخشنامه سازمان 
اداری و استخدامی به دستگاه ها ابالغ شد تا ۲۰ فروردین 
ادامه پیدا کرد تا اینکه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
برای نحوه فعالیت کارکنان و اصناف تغییراتی در نحوه 
فعالیت کارکنان ایجاد شد.این در حالی است که از ۲۳ 
فروردین ماه و طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی 
مقرر شد کارکنان با تعداد بیشتری حاضر شوند و حضور 
آنها از یک سوم موجود به دو سوم افزایش یابد و یک سوم 
دیگر دورکار و یا مرخصی باشــند.همچنین ساعت کار 
کارکنان نیز تا حدودی افزایش یافت و از ۷ تا ۱۴ رسید 

که این ساعت قرار است برای ماه رمضان نیز اعمال شود.
اما اکنون حدود دو هفته از آخرین بخشــنامه در مورد 
نحوه حضور کارکنان در ادارات و دســتگاه ها گذشته و 
با توجه به اینکه ســتاد ملی مقابله با کرونا تصمیم تازه 
ای در این رابطه نداشــته، روند قبلــی همچنان ادامه 
دارد و کارکنان به صورت دو ســوم حاضر می شوند یا 
می توانند دورکار باشند.  این در حالی است که در نیمه 
اسفند ماه، سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه ای 
برای دستگاه ها مجوز دورکاری کارکنان را صادر کرد و 
می توانند در صورت امکان و با توجه به نوع مشــاغل از 
دورکاری اســتفاده کنند.  هر گونه تغییری در رابطه با 
فعالیت کارکنان در زمان پیش رو منوط به تصمیم ستاد 
ملی مقابله با کرونا بوده و سازمان اداری و استخدامی نیز 

طبق آن بخشنامه جدید را صادر خواهد کرد.  

وزیر دارایی آلمان گفت: کشورش در صورتی می تواند 
تاثیر منفی مالی بحران ویروس کرونــا را بدون فراتر 
رفتن از سقف تصویب شــده بدهی مدیریت کند که 
وضع اقتصاد در نیمه دوم سال جاری )۲۰۲۰( بهبود 
یافته و به روال عادی بازگردد.به گزارش فرانکفورت، 
اوالف شولتز در گفت وگویی که روز یکشنبه در روزنامه 
"ولت ام سونتاگ" منتشر شــد، درباره اینکه آیا مبلغ 
۱۵۶ میلیارد یورو، سقف تازه بدهی های دولت خواهد 
بود، افزود: اگر بتوانیم ســمت و سوی حرکت منحنی 
اقتصادی را دوباره در نیمه دوم ســال جاری )۲۰۲۰( 
صعودی کنیم، این رقم می تواند درست باشد.مجلس 
آلمان در ۲۵ مارس )۶ فروردین مــاه( برای مبارزه با 
بحران، با تصویب متمــم بودجه به مبلغ ۱۵۶ میلیارد 
یورو )معادل ۱۶۹ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دالر(، ۱۰۰ 

میلیارد یورو برای تاسیس یک صندوق ثبات اقتصادی 
که می تواند به طور مســتقیم سهام شــرکت ها را در 
اختیار بگیرد و همچنین با در نظر گرفتن ۱۰۰ میلیارد 
یورو اعتبار برای بانک دولتی توسعه کی اف دبلیو، سقف 
پیش بینی شده برای بدهی دولت را تعلیق کرد.هدف 
اصلی این تدابیر، تامیــن بودجه مراقبت های درمانی 
و بهداشــتی و کمک به شرکت ها بود.شــولتز افزود: 
هدف، تامین منبع و بازپرداخت هزینه های اضافی در 
یک دوره درازمدت بدون وادار شــدن به صرفه جویی 
های اساسی در جای دیگر اســت.وزیر دارایی آلمان 
همچنین با ستایش از ســامانه رفاه و تامین اجتماعی 
کشورش که حمایت ســطح باالی دولتی را امکانپذیر 
می سازد، یادآور شد، این امر به معنی احتمال دریافت 
مالیات باالتر پس از گذر از بحران از کســانی است که 

درآمدهای بیشتر دارند. اما این دریافت مالیات بیشتر 
باید عادالنه و منصفانه و با درنظــر گرفتن حمایت از 
گروه های با درآمد پایین تر باشد.بسته دولت همچنین 
شامل صندوق ثبات به ارزش ۴۰۰ میلیارد یورو با هدف 
ضمانت وام و بازپرداخت بدهی های شــرکت های در 
معرض خطر ورشکستگی است که مجموع مبلغ این 
بسته را به بیش از ۷۵۰ میلیارد یورو می رساند.شولتز 
گفت: با پایان اجرای سیاســت کنونی که براساس آن 
کسب و کارها، شرکت ها و کارخانه ها تعطیل و مردم 
در خانه ها مانــده اند، در صورت لــزوم محرک های 
اقتصادی ارائه خواهد کرد.وی افزود: ما باید همچنان 
توجه خود را به بروزسازی کشور از طریق کاهش انتشار 
گازکربنیک، گسترش حمل و نقل برقی و یا دیجیتالی 

سازی معطوف کنیم.

بانکهای عامل مکلفند، اعتبار ۲ میلیون تومانی را در 
کارت یارانه خانوار بیش از یک نفره فاقد درآمد ثابت 
منظور نمایند.بر اساس مصوبه دولت، وام ۲ میلیون 
تومانی در طرح خرید اعتباری اضطراری ناشــی از 
شیوع کرونا براساس دســتورالعمل ابالغی معاون 
اول رئیس جمهور به اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد 
ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی بوس 
و کرایه های بین شــهری، دستفروشان و کارگران 

فصلی تا سقف ۴ میلیون خانوار به تشخیص وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعلق می گیرد.

بانک های عامل همــان بانک واریــز کننده یارانه 
افراد بــوده و موظفند ۴۸ ســاعت پــس از اعالم 
وزارت کار، به ترتیب اعتبــار ۱ میلیون تومانی را 
در کارت خانوارهای یک نفــره و ۲ میلیون تومانی 
را در کارت خانــوار بیش از یک نفــره فاقد درآمد 
ثابت منظور نماینــد. بازپرداخت طی ۲۷ ماه که ۳ 

ماه آن تنفس اســت صورت میگیرد. طبق مصوبه 
دولت ۸ درصد از ســود ۱۲ درصدی آن توســط 
دولت به بانک ها پرداخت میشود. مشمولین نیازی 
به مراجعه به بانک ها نداشــته و بانکها با اخذ تعهد 
الکترونیــک میتوانند اقســاط را از یارانه و کمک 
هزینه معیشتی افراد کســر نمایند. دارابودن چک 
 برگشتی و اقســاط معوق بانکی مانع دریافت این

 تسهیالت نمیشود.

بر اساس توافق کاهش تولید اوپک پالس، قرار است اوپک تولید خود را به ۲۰.۵ 
میلیون بشکه در روز برساند و این در حالی است که تولید اعضای این سازمان در 

ماه مارس بیش از ۲۸.۶ میلیون بشکه در روز بوده است.
توافق کاهش تولید اوپک پالس شامگاه یکشــنبه نهایی شد تا در مجموع ۹.۷ 

میلیون بشکه از تولید خود را برای تعادل قیمت از بازار خارج کند.
این توافق تاکید کرده که ســهم اعضای اوپک از کاهش تولید بر اساس تولید 
اکتبر سال ۲۰۱۸، کاهشی ۶ میلیون بشکه ای خواهد بود. کاهشی که حدود ۲.۵ 
میلیون بشکه آن بر عهده عربستان است و دیگر کشورهای اوپک ، ۳.۵ میلیون 

بشــکه از تولید خود را کم می کنند.در حالی کاهش ۶ میلیون بشکه ای برای 
اوپک در این توافق در نظر گرفته شده که اعضای اوپک در ماه مارس بیش از ۲۸.۶ 
میلیون بشکه نفت تولید کرده اند و آمارها نشان می دهد تولید این کشورهها در 
ماه آوریل بیش از این مقدار است. بنابراین اگرچه بر اساس تولید ماه اکتبر سال 
۲۰۱۸ ۶ میلیون بشکه از تولید اوپک کم می شود اما در عمل بیش از ۸ میلیون 

بشکه از نفت تولیدی این کشورها از بازار خارج خواهد شد.
به طور مثال عربستان که قرار است از ابتدای ماه می،  تولید نفت خود را به ۸.۵ 
میلیون بشکه در روز برساند، در آوریل بیش از ۱۲.۵ میلیون بشکه نفت تولید 

کرده است و این بدان معنا است که عربســتان ۴ میلیون بشکه کاهش تولید 
خواهد داشت.

امارات نیز که در ماه مارس روزانه ۳.۵ میلیون بشــکه نفــت تولید کرده، قرار 
است با توجه به تولید ماه اکتبر ســال ۲۰۱۸، بیش از ۷۲۲ هزار بشکه از تولید 
روزانه خود کم کند. بر اســاس آمــار تولید امارات از ابتــدای ماه می میالدی 
به ۲.۴ میلیون بشــکه در روز خواهد رســید و این نشــان مــی دهد کاهش 
 تولید امــارات در عمل به جــای ۷۲۲ میلیون بشــکه،  بیــش از یک میلیون

 بشکه در روز خواهد بود.

وضعیت کویت نیز به همین صورت اســت. کویت ۲.۸ میلیون بشکه در روز در 
ماه مارس تولید کرده و در ابتدای می تولید خود را به ۲.۱ میلیون بشکه در روز 
می رســاند که کاهش بیش از رقم ۶۴۱ میلیون بشکه ای است برای کویت در 

نظر گرفته شده است.
این اعداد پرده از راز صحبت های وزیر انرژی عربستان بر میدارد که اعالم کرده 
بود اگر چه عربســتان، کویت و امارات در توافق کاهش تولید سهمی بیش از ۴ 
میلیون بشکه دارند اما در واقعیت حدود ۲ میلیون بشکه دیگر نیز از تولید خود 

را کم خواهند کرد.

هر چند نرخ سود بانکی بر اســاس مصوبه سال ۹۵ 
شورای پول و اعتبار طبق روال قبلی همان ۱۵ درصد 
است اما قرار است بانک ها نسبت به اجرای آن تاکید 
بیشتری کنند.به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در 
حالی امروز خبر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد 
در رسانه ها منتشر شد که این نرخ از تیر ماه ۱۳۹۵ بر 
اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد تعیین و 
اجرایی شده بود.شورای پول و اعتبار در  تیر ماه ۱۳۹۵  

تصمیم بانک ها مبنی بر کاهش نرخ ســود ســپرده 
های بانکی به ۱۵ درصد را تایید و سیســتم بانکی را 
مکلف کرد نســبت به کاهش نرخ کارمزد تسهیالت 
بانکی به حداکثر ۱۸ درصد اقــدام کند.بانک ها هم 
از ابتدای تیرماه بر اساس توافقی که میان خودشان 
کرده بودند، سود سپرده های بانکی را از حداکثر ۱۸ 
درصد به حداکثر ۱۵ درصد کاهش داده بودند اما در 
توافق شان تصمیم روشنی در مورد کارمزد تسهیالت 

بانکی نگرفته بودند که بانک مرکزی و شــورای پول 
واعتبار نیز در آن زمان برای  نرخ سود تسهیالت  هم 
تصمیم گیری کرد. البته هر چند شورای پول و اعتبار 
این مصوبه را  در سال ۹۵ مصوب و بانک ها را ملزم به 
اجرای آن کرده بود اما  برخی از بانک ها در بعضی موارد  
از این مصوبه تخطی می کردند و بر همین اساس قرار 
است بانک ها  به صورت جدی به اجرای  این مصوبه 

اهتمام بخشند.

بدهی؛ مرحله بعدی بحران جهانی

تداوم حضور دو سومی کارکنان اما و اگرهای غول اقتصادی اروپا برای عبور از بحران مالی کرونا

جزئیات پرداخت وام یارانه ۲ میلیون تومانی به ۴ میلیون خانوار

سهم واقعی اوپک در توافق کاهش تولید چقدر است؟

نرخ سود بانکی همچنان ۱۵ درصد است
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صفحه 2

 نتایج یک نظرسنجی جدید 
در مورد تاثیرات کرونا:

  41/7   درصد کسب و کارشان 
تعطیل شده است

 50/7  درصد با کاهش درآمد
 مواجه شده اند

همتی خطاب به صندوق بین المللی پول:

۱3/۵ درصد 
شغل شان  را

  از  دست  داده اند 

 وام درخواستی ایران را 
از طریق اینستکس بدهید

»کسبینو«  به
 کمک 
کسب و کارهای 
سنتی آمده است

نایب  رئیس  اتاق اصناف تهران:

 تعطیلی اماکن
  مذهبی  و  

 مساجد حداقل  تا 
نیمه اردیبهشت ماه
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روحانی خبرداد

سرمقاله

تبعات  اجتماعی
 ابر بحران کرونا

بــه دلیل بحــران کرونا و 
آســیب هایی کــه به این 
دلیل متوجه کسب و کارها 
بخصوص دســتفروش ها 

شده است اعتباری...

  محمدرضا محبوب فر، عضو 
انجمن جامعه شناسی ایران
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 زنگ  خطر بیکاری زنان
 با  بحران کرونا

جای خالی چک الکترونیکی 
در اقتصاد کرونا  زده

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

رشـد  بازار کسب و کارهای  نوپا
صفحه۴

صفحه3

دست خالی   دستفروش ها
   از  یارانه  کرونا

۴۰ درصد   دستفروشان  در  تهران   تحت   حمایت  هیچ  نهادی  نیستند

رسمی   شدن   شغل    دستفروشی   یک   مطالبه   اجتماعی   است    
  تهران   یک میلیون   دستفروش    دارد   نه    پنج هزار   دستفروش
یازده  میلیون   بیکار  کرونا  زده   دستفروش   می شوند

شــیوع کرونا با توجه به اینکه زنان اغلب در مشاغل 
غیررسمی مشغول بکار هســتند آینده آنها را تهدید 
می کند. زنان در ایران موقعیت کاری مناسبی ندارند 
و اکثر آنها در کارگاههایی مشغول به کار بوده اند که 
 امروز به دلیــل بحران کرونا تعطیل و یا ورشکســت 
شده اند. بررسی ها در مورد بازار کار نشان می دهد زنان 
همچنان در دستیابی به مشاغل رسمی با مانع روبه رو 
هستند و این امر موجب گرایش آنها به بازار غیررسمی 
کار می شود. کارشناسان می گویند این روند در دوران 
پساکرونا احتماال شدت خواهد یافت.بازار کار همچنان 
مردانه اســت و زنان کماکان فرصــت کمتری برای 
اشــتغال پیدا می کنند. باوجود اینکه آخرین گزارش 
مرکز آمار نشــان می دهد بیکاری در زمستان سال 

گذشته به نسبت زمستان ۹۷، با کاهش...

کارشناسان معتقدند انتشار چک های الکترونیکی عالوه 
بر دســتاوردهای اقتصادی، می تواند جان کارمندان و 
مشــتریان بانک ها را به دلیل عدم مراجعه به بانک ها و 
جلوگیری از شیوع بیشــتر کرونا حفظ کند.به گزارش 
مهر، چک الکترونیکی یکی از بندهــای مغفول مانده 
قانون جدید چک اســت که با گذشت قریب به ۵ ماه از 
مهلت قانونی به بانک مرکزی برای اجــرای آن، هنوز 
اجرایی نشده است. کارشناسان معتقدند اجرایی شدن 
چک الکترونیکی عالوه بر آنکه شدت بیشتری به کاهش 
چک های برگشتی خواهد داد در شرایطی فعلی کشور 
نیز که به دلیل شیوع ویروس کرونا به کاهش مراجعات به 
ادارات نیاز مبرم وجود دارد، می تواند تأثیر چشمگیری در 

کاهش مراجعات حضوری...

سنا
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اقتصاد2
ایران وجهان

 رتبه سوم ســهم مبلغی تراکنش  
کارت خوان های فروشگاهی بانک 

صادرات ایران در اسفند ماه ٩٨
بانک صادرات ایران رتبه سوم سهم مبلغی تراکنش 
کارت خوان های فروشگاهی شبکه پرداخت کشور 
را در اسفند ماه ٩٨ به خود اختصاص داد و همچنان 
با پرداخت کارمزد کمتر نســبت به اغلب بانک های 
کشور به ازای هر ١٠٠ هزار ریال تراکنش، باالتر از ٢٧ 
بانک کشور قرار گرفته است.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، بیش از ١٢ درصد سهم مبلغی 
تراکنش های کارت خوان های فروشــگاهی شبکه 
کشور در شاپرک طی اسفند ماه ٩٨ به بانک صادرات 
ایران تعلق گرفت و رتبه سوم را در جمعه ٣٤ بانک 
و موسســه مالی و اعتباری به خــود اختصاص داد. 
کارت خوان های فروشــگاهی با ســهم نزدیک به 
٩١ درصدی بیشترین ســهم را در اسفند ماه سال 
گذشته در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته و ابزار 
پذیرش اینترنتی با ٥ درصد و ابزار پذیرش موبایلی 
با نزدیک به چهار درصد دیگر بخش های مورد توجه 
کاربران نظام های پرداخت در شــبکه بانکی کشور 
بوده است.ســهم بازار بانک صادرات ایران از تعداد و 
مبلغ تراکنش های شبکه پرداخت کشور در اسفند 
ماه ٩٨ به دلیل تعداد زیاد حســاب های سپهری و 
تعداد فراوان مشتریان در رتبه ســوم قرار دارد. این 
رتبه همچنین برای تعــداد کارت های تراکنش دار 
 در شــبکه بانکی حفظ شده اســت.مبلغ کارمزد 
پرداختی بانک های پذیرنده بــه ازای هر ١٠٠ هزار 
ریال تراکنش خرید توســط بانک صــادرات ایران 
در بین ٣٤ بانک و موسســه مالی و اعتباری کشور 
با رقم ٧٣ ریال، شــرایط به مراتب بهتری نسبت به 
رقبا دارد و با توجه بــه میانگین پرداخت ١٠٠ ریال 
این نســبت، بانک صادرات ایران باالتر از ٢٧ بانک 
بزرگ کشور قرار گرفته است.در همین راستا مبلغ 
کارمزد پرداختی بانک صادرات ایران به ازای هر ١٠٠ 
 هزار ریال تراکنش خرید با احتساب اجاره بهای ابزار 
در کل شــبکه بانکی، با وجود رقــم میانگین ٢١٧ 
ریال، بــه حداکثر ١٤٠ ریال رســیده و این بانک را 
در رتبه چهــارم در بین ٣٤ بانک و موسســه مالی 
 و اعتبــاری قــرار داده اســت. بیشــترین رقــم 
پرداختی برای این کارمزد در اســفند ماه ٩٨ مبلغ 
توســط یکی از بانک ها، هزار و ١٤ ریال بوده است.
افزایش تقاضا بــرای اســتفاده از کارت های بانکی 
به جای اسکناس در ســال های اخیر رشد شتابانی 
داشته و اســتقبال ارائه دهندگان کاال و خدمات و 
مشتریان از دستگاه های کارت خوان پس از همه گیری 
 ویــروس کرونا، اهمیــت این خدمــت را مضاعف 

کرده است.

بانک مهر ایران اعالم کرد؛
برنامــه پرداخــت حداقل ۳ 
میلیون فقره وام قرض الحسنه 

در سال ۱۳٩٩
بانک مهر ایران ٢میلیون و ٣٠٠ هــزار فقره وام قرض 
الحسنه در سال ١٣٩٨ پرداخت کرد که این میزان ٣٥ 
درصد از کل وام هاي پرداخت شده در حیات ١٢ ساله 
این بانک است. این در حالي است که این بانک با جذب 
منابع قرض الحسنه اشخاص حقیقي و حقوقي، برنامه 
پرداخت حداقل ٣ میلیون فقره وام را در سال ١٣٩٩ در 
دستور کار خود قرار داده است. به گزارش روابط عمومي 
بانک مهر ایران، بانک مهر ایران در سال هاي گذشته یکي 
از موفق ترین بانک هاي کشور در زمینه اعطاي تسهیالت 
قرض الحسنه به مشتریان بوده است؛ به نحوي که طي 
١٢سال فعالیت خود با جذب بیش از ٨ میلیون و ٥٠٠ 
هزار مشتري توانست بیش از ۶ میلیون و ٧٥٣هزار فقره 

تسهیالت قرض الحسنه بانکي پرداخت کند.
این بانک در شرایط سخت اقتصادی سالهای گذشته از 
طریق مدیریت و جذب بهینه منابع با پرداخت تسهیالت 
خرد سهم بسزایي در تأمین مالي بنگاه هاي کوچک و 
یا کمک به افرادي که نیازهایشــان با مبالغ اندک رفع 
مي شود داشــت و در طول سه سال گذشــته بالغ بر ٤ 
میلیون و ٢٠٠ هزار فقره تســهیالت قرض الحسنه به 
نیازمندان جامعه اعطا کرده که بیشــتر از دوسوم )۶٢ 
درصد( تسهیالت پرداخت شــده در ١٢ سال فعالیت 
بوده است.بانک مهر ایران در سال ٩۶ بیش از ٧٥٢ هزار 
فقره، در سال ٩٧ با ۶٤ درصد افزایش بالغ بر یک میلیون 
و ٢٣٠ هزار فقره و در سال ١٣٩٨ با ٨٧ درصد افزایش با 
پرداخت ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار فقره وام بانکي رکورد دار 

اعطاي تسهیالت قرض الحسنه بوده است.
منابع بانک مهر ایران در ســال ١٣٩٨ بــه ٣٠٠ هزار 
میلیارد ریال بالغ شــد، که نسبت به سال ١٣٩٧ بیش 
از ٧۶ درصد افزایش داشته است. منابع بانک مهر ایران 
در سه سال ١٣٩۶، ١٣٩٧ و ١٣٩٨ به ترتیب ١١٠ هزار 
میلیارد ریال، ١٧٠ هزار میلیارد ریال و ٣٠٠ هزار میلیارد 
ریال بوده که به ترتیب رشد ٨٢ درصد، ٥٤ درصد و ٧۶ 
درصدي را نسبت به سال قبل تجربه کرده است. از خاطر 
نبریم که رشد نقدینگي کشور در این سال ها بین ٢٠ تا 
٣٠ درصد بوده و با در نظر گرفتن این پارامتر، باز هم منابع 
بانک مهر ایران رشدي چشمگیر داشته است. این یعني 
رشد منابع بانک واقعي و بیش از رشد نقدینگي کشور 
بوده است. همچنین به علت مستمر و متوالي بودن این 
رشد قابل توجه منابع در طول سه سال، مي توان گفت 
این رشد تنها در یک سال و بر اساس سیاست ها و اقدامات 
موقتي نبوده، بلکه نشــان از یک استراتژي و چارچوب 

عملکرد مشخص در این حوزه دارد.

بانک ها

کارشناســان معتقدند انتشــار 
چک های الکترونیکی عالوه بر 
دستاوردهای اقتصادی، می تواند 
جان کارمنــدان و مشــتریان 
بانک ها را به دلیل عدم مراجعه 
به بانک ها و جلوگیری از شــیوع بیشــتر کرونا حفظ کند.به 
گزارش مهر، چک الکترونیکــی یکی از بندهای مغفول مانده 
قانون جدید چک اســت که با گذشت قریب به ٥ ماه از مهلت 
قانونی به بانک مرکزی برای اجرای آن، هنوز اجرایی نشده است. 
کارشناسان معتقدند اجرایی شدن چک الکترونیکی عالوه بر 
آنکه شدت بیشتری به کاهش چک های برگشتی خواهد داد 
در شرایطی فعلی کشــور نیز که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
به کاهش مراجعات به ادارات نیاز مبــرم وجود دارد، می تواند 
 تأثیر چشــمگیری در کاهش مراجعات حضوری به بانک ها 

داشته باشد.

تعلل بانک مرکزی با وجود فرصت یک ساله
یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی با اشاره به ایجاد دو مکانیزم 
جدید در آخرین اصالحات قانون چک اظهار داشت: قانونگذار 
در قانون چک که آخرین اصالحات آن در ســال ٩٧ تصویب 
شــد، دو طراحی جدید داشــت و مکانیزم جدید را طراحی 
کرد. یکی بحث صــدور چک الکترونیکی بوده اســت و یکی 
صدور چک سیستمی. صدور چک الکترونیکی به این صورت 
که بدون اینکه نیاز به کاغذ چک باشد که به گردش در بیاید 
و اینکه در دست مردم بچرخد، یک مکانیزمی را طراحی کرد 
که عیناً همان مقررات چک به صورت کامل در خصوص چک 
الکترونیکی هم حاکم باشــد و از ٢١/ ٠٩/ ٩٧  که قانون چک 
تصویب شد قرار شد ظرف یک سال یعنی تا ٢١/ ٠٩/ ٩٨  بانک 
مرکزی زیرساخت های الزم برای صدور چک الکترونیکی را 
فراهم کند.این کارشناس امور بانکی در ادامه با اشاره به تعلل 
بانک مرکزی در راه اندازی چک الکترونیکی گفت: در طول این 
فرصت یک ساله بانک مرکزی یک پیش نویسی منتشر کرد و 
از صاحب نظران خواسته شد که نظرات خودشان را ارائه دهند. 
اما بعد از پایان مهلت یکســاله در حالی که انتظار می رفت که 
بانک مرکزی ساختار الزم برای این قضیه را فراهم کند اما هیچ 
 اتفاقی نیفتاد و عمالً ما شاهد صدور چک الکترونیکی در پایان

 سال ٩٨ نبودیم.

چک الکترونیکی در شرایط شیوع کرونا می تواند 
مانع مراجعه مردم به بانک شود

مرادی همچنین اظهار داشت: بر این مبنا اگر که ما شاهد صدور 
چک الکترونیکی باشیم، این مشــکالتی که امروزه داریم را 
نخواهیم داشت. در حال حاضر نیز با توجه به شیوع کرونا و لزوم 
کاهش مراجعات مردم می توانند از طریق تلفن و بدون نیاز به 
مراجعه حضوری برای پاس کردن یا برگشت چک اقدام نمایند. 
از سوی دیگر، کاربر بدون اینکه نیاز به مراجعه به بانک داشته 
باشد فقط و فقط از طریق سیستم می تواند که چک را صادر کند 
و ذینفع نیز اعالم قبولی کند و بعد با همان مکانیسم هم چک 
ظهر نویسی شود و منتقل شود بدون اینکه اصاًل نیاز به کاغذ 

باشد. این اتفاق متأسفانه نیفتاد.

زیرساخت مهم دیگر در قانون جدید چک، زیر 
ساخت مربوط به چک سیستمی است

مرادی درباره چک های سیستمی نیز اظهار داشت: زیرساخت 
دوم، زیرســاخت چک های سیســتمی بود. چک قرار شد که 
دیگر، اصاًل چک فیزیکی به صورت کامل، به صورت تک بعدی 
حذف شود و چک-های ما غیر از بحث چک الکترونیکی که حاال 
مکانیزمی تعریف کرده بود از این به بعد همزمان عالوه بر صدور 
فیزیکی از سیستم هم صادر بشوند. در واقع وقتی قرار است چکی 
صادر شود، در ابتدا با مراجعه به ســامانه چکاوک و صیاد بانک 
مرکزی اعالم می کند که می خواهد چک را صادر کند، از این رو 
اطالعات فرد ذینفع و کد ملی او را تسهیل کند، مبلغ و تاریخ چک 
را تعیین کند و بعد سیستم به او اجازه داد که این فرد دارای ثبت 
اعتبار مجاز و صالحیت صدور چک هست، نسبت به پیش صدور 

فیزیکی چک هم اقدام کند.وی همچنین اظهار داشت: آن فردی 
هم که چک را به عنوان ذینفع دریافت می کند فقط عالوه بر همان 
برگه کاغذی که پشت چک را امضا می کند و منتقل می کند، باید 
حتماً جمع نویسی و انتقال وام و تســویه را هم بر مبنای همان 
سیستم هم همزمان با صدور چک الکترونیکی انجام بدهد. تسویه 
هم صرفاً بر اساس تبصره ماده ٢١ مصوب قانون چک بر اساس 
آخرین اطالعات فرد در سیستم چکاوک و صیاد و استعالمی که 
از سامانه صیاد گرفته می شود اتفاق می افتد. اگر که بین چک 
کاغذی و چک سیستمی مغایرتی باشد، باید آن چیزی که در 
سیستم مالک است به عنوان ضابطه قرار گیرد و چک هایی که بر 
این مبنا صادر نمی شوند دیگر اصالً مشمول قانون چک نیستند و 

بانک ها باید از پرداخت آنها خودداری کنند.

کمک به بازگشت اعتبار از دست رفته چک
این کارشــناس بانکی در ادامه نیز افزود: برای این قضیه هم بانک 
مرکزی امسال در ســال ٩٩ یعنی تا ٢١/ ٠٩/ ٩٩  فرصت دارد که 
زیرساخت های الزم را فراهم کند که امیدواریم که با این اتفاق شاهد 
یک بخشی از کاهش مراجعات مردم باز هم به شعب بانک ها باشیم 
و اینکه بتوانیم که با استفاده از این دو مکانیسم جدیدی که قانونگذار 
تعریف کرده یعنی چک سیستمی و چک الکترونیکی کم کم اعتبار 
را به چک برگردانیم و در عین حال با حذف کاغذ از گردش فیزیکی 
 بین مردم، شاهد کاهش تقلب و جعل چک های عادی و تضمینی 

باشیم.

مشکل زیر ساخت حقوقی و قانونی وجود ندارد
مرادی درباره وجود زیر ســاخت های حقوقــی و قانونی راه 

اندازی چک الکترونیکی نیز گفت: از نظر قانونی هیچ مشکلی 
وجود ندارد و حتی عــرض کردم مهلت بانــک مرکزی االن 
نزدیک به ٤ ماه هم هســت که تمام شــده و گذشته است و 
بانک مرکزی تأخیر دارد. بنابراین مــا از نظر قانونی و حقوقی 
تمام زیرساخت های الزم را برای اجرای بحث الکترونیکی جا 
داریم. نه تنها جا داریم بلکه خود قانون چــک هم در ماده ١ 
آن آمده صراحتاً تصویب کرده است که تمام مقررات چک در 
 مورد چک های الکترونیکی هم حاکم هستند. بنابراین ما هیچ 

ضعف و خلل قانونی نداریم.

بانک مرکزی می تواند دو ماهه قانون را اجرایی کند
وی درباره اقدامات اخیر بانــک مرکزی در اره عدم اجرای برخی 
تنبیه ها در صورت برگشت خوردن چک به دلیل شیوع کرونا نیز 
اظهار داشت: االن مشاهده می شود که برخی از بانک ها در بعضی 
از اســتان ها آمدند به صورت خودکار اعالم کردند که چک ها را 
برگشت نمی زنند. حتی مصوبه ای که ستاد ملی مبارزه با کرونا 
دارد مبنی بر اینکه محرومیت های چک، ماده ٥ مکرر در مورد 
چک های برگشتی اعمال نشود، این اقدام هم قانونی ای نیست.

کارشــناس امور بانکی در ادامه افزود: پیشنهاد می شود به جای 
این اقداماتی که دارد انجام می شود واقعاً به سمت این بروند که 
چک ها را الکترونیکی کنند و چک های الکترونیکی را با توجه به 
اینکه زیرســاخت قانونی آن هم وجود دارد، بانک مرکزی ظرف 
یک یا دو ماه می تواند زیرساخت سیستمی آن را هم چون االن 
سامانه صیاد کامالً طراحی شده و طراحی نیز بانک ها وجود دارد، 
اجرا کند. انشااهلل با اجرا کردن این قضیه، کاهش مراجعه مردم به 

بانک ها را هم شاهد باشیم.

چک الکترونیکی ضامن جان کارمندان بانک ها
مرادی با اشاره به دســتاوردهای مثبتی که چک الکترونیکی 
می تواند داشته باشد، اظهار داشــت: قطعاً چک الکترونیک، 
ســهل الوصول تر اســت، امکان جعل آن کمتر است، امکان 
انتقال آن بسیار آسان تر اســت، از این جهت مشکلی نداریم. 
االن مشــکلی که در این عدم پاس کــردن چک ها به وجود 
آمده است، کاهش قدرت اقتصادی مردم با توجه به خوابیدن 
بسیاری از کسب و کارها است. ولی به هر حال انتشار چک های 
دیگر، انتشــار چک های الکترونیکی عالوه بر دستاوردهای 
اقتصادی، می تواند جان بســیار از افراد و کارمندهای بانک و 
 مشتریان را به دلیل عدم مراجعه به بانک ها و جلوگیری از شیوع

 بیشتر کرونا را هم حفظ کند.

بانک مرکزی ظرف ۲ ماه می تواند چک الکترونیکی را عملیاتی کند

جای خالی چک الکترونیکی در اقتصاد کرونازده

رییس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا خبر داد

و   اماکــن مذهبــی    تعطیلــی 
مساجد حداقل  تا نیمه اردیبهشت ماه

بنابر اعــالم رییس جمهــور تعطیلی اماکن 
مذهبی و مســاجد در ماه رمضان نیز حداقل 

تا نیمه اردیبهشت ماه تداوم خواهد داشت.
حســن روحانی در جلسه ســتاد ملی مقابله 
با کرونا با بیان اینکه از ٢٣ فروردین مشــاغل 
کم ریسک شــروع به فعالیت کردند، گفت: 
برای ما مهم بود که همکاری مردم با این طرح 
چگونه  است و ارزیابی ما این است که مردم با 
ما همکاری کردند و کاســبان هم پروتکل ها 
را رعایت کردنــد و یکی از نشــانه ها این بود 
که افزایــش در ابتالی شــهروندان به کرونا 
را نداشــتیم.وی ادامه داد: برای ماه رمضان 
بسیار اندیشیدیم که چه کنیم و چطور آن را 
مدیریت کنیم. در ماه رمضان اماکن مذهبی 
و مساجد جذابیت بیشــتری پیدا می کند اما 
باید از مردم بخواهیم همچنان شرایط ویژه را 
تا نیمه اردیبهشت حداقل ادامه دهید و پس 
از آن مقطع نیز باز جلساتی برگزار می کنیم تا 
ببینیم می توان تصمیم تازه ای اتخاذ کرد یا نه.

روحانی با بیــان اینکه ماه رمضان مراســم 
تجمعی و افطاری جمعی نخواهیم داشــت، 
گفت: از مــردم می خواهیم کــه تا جایی که 
در توانشان است به اقشار آسیب پذیر جامعه 
کمک کننــد. دولــت و نهادهــای عمومی 
غیردولتی و هم بخــش خصوص و مردم خیر 
در این زمینه بار سنگینی به دوش دارند که اگر 
همه کنار هم باشیم می توانیم از این شرایط 
ســخت عبور کنیم.روحانی با اشــاره به آغاز 
شروع به کار مشاغل با ریسک متوسط از اول 
اردیبهشت، اظهار کرد: این مشاغل به مواردی 
مانند مغازه دارانی که در جایــی مثل بازار یا 
پاساژ مشغول فعالیت هســتند، برمی گردد 
که قرار شد این افراد نیز کارشان را با رعایت 
پروتکل های بهداشتی از اول اردیبهشت شروع 
کنند. اما در عین حال اگر در پاساژ یا بازار یک 
شغل پرریسک مانند رســتوران یا قهوه خانه 
وجود دارد آن شــغل بایــد همچنان تعطیل 
بماند، مگر اینکه مثاًل آن رستوران غذا درست 
کند و بــه بیرون بدهد، نه اینکــه مردم برای 
صرف غذا آنجا تجمع کنند و کنار هم بنشینند

رییس جمهوری با تاکید بــر اینکه بنابراین 
مشاغل پرریسک همچنان بسته و تعطیل می 
مانند تا شرایط آینده را ببینیم، ادامه داد: در 
ساعت کاری پاســاژها نیز تصمیم گرفته شد 
که از صبح تا شش بعدازظهر فعالیت ها ادامه 
یابد و بعد تا روز آینده مغازه ها بسته شوند که 

تجمع مردم نیز در این اماکن کمتر شود.

همتی خطاب به صندوق بین المللی پول:
 وام درخواستی ایران را از طریق 

اینستکس بدهید
رئیس کل بانک مرکــزی ایران با بیــان این که وام 
درخواستی ایران از صندوق بین المللی پول می تواند 
از طریق اینستکس پرداخت شود خطاب به رئیس 
این نهاد گفت: اما انسان های زیادی را از دست داده 
ایم درست مثل آمریکایی ها و اروپایی ها و من به روان 
آن ها درود می فرستم. اکنون زمان عمل است.همتی 
خطاب به کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین 
المللی پول نوشت: »ما انسان های زیادی را از دست 
داده ایم درســت مثل آمریکایی ها و اروپایی ها و من 
به روان آن ها درود می فرســتم. اکنــون زمان عمل 
است.«به گفته همتی اقدام آمریکا در قرار دادن نام 
بانک مرکزی در فهرست تحریمی در سا ل. ٢٠١٩ 
مانع دسترســی ایران به منابع مالی خود شده است 
که بسیار بیشتر از رقم ١٠ میلیارد یورو کسری منابع 
مورد نیاز کشور است.وی افزود: »ذخایر بانک مرکزی 
در خارج هدف تحریم های فرامرزی آمریکا قرار دارند 
و این اقدام، غیرقانونی و یکجانبه است و من می خواهم 
در این زمینه صریح باشــم. آن چه ما می گوییم این 
اســت که تحریم ها، یک جا باید برداشته شود، اما 
متاسفانه بازیگرانی در دولت آمریکا هستند که اهمیتی 
برای نظم و قانون بین الملل قائل نیســتند.«همتی 
نوشت که وی به صندوق بین المللی پول گفته است 
وام درخواستی ایران می تواند به طور مستقیم از طریق 
کانال اینتستکس یا کانال مالی سوئیس )شتا( و برای 
خرید شرکت های دارویی و غذایی مورد استفاده قرار 
گیرد.وی افزود: »این کانال ها به ویژه برای کمک به 
خرید مواد غذایی و دارویی تاســیس شده اند. این 
کانال ها مکانیسم های امنیتی مناسبی دارند که همه 
نگرانی ها را برطرف می کنند.«همتی همچنین گفت: 
ایران خواستار دریافت ١٠٠ درصد سهمیه خود نزد 
صندوق بین المللی پول شــده است که معادل ۶.٣ 

میلیارد SDR است.
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این روزها که عرضه سهام شرکت های دولتی مورد توجه 
زیادی قرار گرفته، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که 
اگر این شرکت ها خصوصی شوند، از سودآوری و کارآمدی 
بیشتری برخوردار خواهند شد و این اقدام هم برای بازار 
سرمایه و هم اقتصاد کشور مزیت هایی دارد که یکی از این 
مزیت ها تشویق مردم به سرمایه گذاری در بازار سرمایه 
است.مهدی تقوی در گفت وگو با ایسنا، درباره عرضه سهام 
شرکت های دولتی در بورس و تاثیرات این اقدام بر بازار 
سرمایه و اقتصاد کشور توضیح داد: با واگذاری شرکت های 
دولتی به بخش خصوصی، کار کردن و وضعیت این نوع 
شرکت ها بهتر خواهد شــد زیرا، خصوصی شدن انگیزه 
سودآوری را برای کارکنان آن ها بیشتر می کند. درحالیکه 
برای شرکت های دولتی این انگیزه سودآوری یا نیست یا 
در صورت بودن نسبت به بخش خصوصی کمتر است.وی 
عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس و تاکیداتی که در 
این زمینه وجود دارد را درست دانست و گفت: در اقتصاد 
بخش خصوصی همیشه کارآمد است؛ بنابراین با این اقدام 

وضعیت این شرکت ها از نظر سودآوری و کارآمدی بهتر 
خواهد شد.

ترغیب مردم به سرمایه گذاری در بورس با 
عرضه اموال دولتی 

به گفته این کارشناس اقتصادی، عرضه اموال دولتی برای 
بازار سرمایه تاثیراتی مثبتی خواهد داشت که این بازار را 
فعال تر خواهد کرد.این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان 
کرد که مردم سهام شــرکت هایی را می خرند که درآمد 
خوب و قابل قبولی داشته باشند. عرضه سهام شرکت های 
دولتی باعث می شــود  افرادی که قصد سرمایه گذاری 
دارند به سمت بازار سرمایه بروند و این اقدام را از پس انداز 
سرمایه خود در بانک به صرفه تر می دانند.گفتنی است؛ 
از زمان ورود به ســال جدید عرضه ســهام شرکت های 

دولتی در بورس از اهمیت و توجه زیادی برخودار شده و 
رئیس جمهور در این زمینه در نخستین جلسه هیات دولت 
در سال جدید، بر اینکه دستگاه های دولتی باید سهام خود 
را در بورس عرضه کنند و در تماس هایی با وزیر اقتصاد بر 

تسریع در این امر تاکید کرده است.

عرضه سهم دولت در ۹ شرکت دولتی در بورس
عالوه براین، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعالم کرد که 
در آینده نزدیک، سهام دولت در تعداد ٩ شرکت دولتی در 
رسته های انرژی )پاالیشگاه و پتروشیمی(، مالی )بانک ها 
و بیمه ها( و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند 
شد.طبق گفته دژپسند، در این مرحله از واگذاری، تصمیم 
بر این است که به صورت فراگیر این سهام ها را عرضه کنیم 
تا همه مردم با اعمال تخفیف هایی )در مرحله اول و فقط 

برای یک بار( در دو گروه ٢٠ و ٢٥ درصدی با سقف خرید 
دو میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند سهام عرضه شده 

را خریداری کنند.

درآمدزایی ۳۰ هزار میلیاردتومانی از عرضه 
سهام شرکت های دولتی

دژپســند در پاســخ به این که چه مقدار درآمدزایی از 
واگذاری شــرکت های دولتی خواهیم داشت، اینگونه 
توضیح داده که هدف عمده در این زمینه، انتقال مالکیت 
و مردمی کردن اقتصاد است که برآوردها نشان دهنده این 
است که از این طریق حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان برای 
بودجه تامین مالی داشته باشیم. همچنین دوره فراخوان 
تا عرضه ١٠ روز است و گروه گروه این اتفاق رخ می دهد 
و تالش  بر این اســت که ١٥ اردیبهشت اولین فراخوان 
واگذاری شرکت های دولتی باشد. همچنین مرحله دوم 
عرضه شرکت هایی هستند که بورســی نیستند و وارد 

بورس می شوند.

نظرسنجی های جدید ایسپا نشان می دهد شیوع ویروس 
کرونا موجب کاهش درآمد ٥٠.٧ درصد افراد شده است. 
. ٤١.٧ درصد کسب و کارشان تعطیل شده است و ١٣.٥ 
درصد شغل شان را از دســت داده اند. ٢۶.٣ درصد افراد 
نمونه گفته اند وضعیت اقتصادی شان تغییری نکرده است.
مرکز افکارســنجی دانشــجویان ایران)ایســپا( طی 
یــک نظرســنجی از مــردم پرســیده اســت: »کدام 
یک از شــرایط اقتصادی پس از شــیوع ویروس کرونا، 
برای شــما پیــش آمده اســت؟« فــرد پاســخگو در 
 این نظرســنجی امکان اشــاره به چند گزینه را داشته

 است.
مطابق با پاسخ افراد، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش 
درآمد ٥٠.٧ درصد افراد شده است. ٤١.٧ درصد کسب و 

کارشان تعطیل شده است و ١٣.٥ درصد شغل شان را از 
دست داده اند. ٢۶.٣ درصد افراد نمونه گفته اند وضعیت 
اقتصادی شان تغییری نکرده است. همچنین ٠.۶ درصد 
به دلیل شیوع ویروس کرونا وضعیت اقتصادی شان بهبود 
یافته است. ١.۶ درصد پاسخگویان نیز به سایر گزینه ها 

اشاره کرده اند.

نظرســنجی به صورت تلفنی و با جامعه آمــاری افراد 
بزرگسال )باالی ١٨ ســال( در سطح ملی و حجم نمونه 
١٥۶٣ در تاریــخ ٢٤ تا ٢٧ فروردیــن ١٣٩٩ به صورت 

خویش فرمایی توسط ایسپا اجرا شده است.
ایسپا در یک نظرسنجی دیگر از مردم پرسیده است: »آیا 
شما حدود دو ماهی که از شیوع کرونا می گذرد، به کسی 

کمک مالی و مادی کرده اید؟«
یافته های این نظرسنجی نشــان می دهد، ٣٤.٧ درصد 
افراد گفته اند در این دو ماهی که از شیوع ویروس کرونا 
می گذرد، کمک مالــی در قالب پول یــا کاال به دیگران 
داشته اند. ٩.٥ درصد قصد دارند در آینده کمک کنند و ٥.٨ 
درصد گفته اند کمک نکرده و نخواهند کرد. از سویی دیگر 
درصد قابل توجهی از افراد نمونه )٤٨.۶ درصد( گفته اند 
توان مالی برای کمک ندارند. ١.٣ درصد به این سوال پاسخ 
ندادند. بنا بر اعالم مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، 
این نظرســنجی نیز به صورت تلفنی و با جامعه آماری 
افراد بزرگسال )باالی ١٨ ســال( در سطح ملی و حجم 
نمونه ١٥۶٣ در تاریخ ٢٤ تا ٢٧ فروردین ١٣٩٩ به صورت 

خویش فرمایی توسط ایسپا اجرا شده است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در مورد عرضه سهام 
ایمیدرو و ایدرو اظهار کرد: عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو به 
مصوبه هیأت وزیران نیاز دارد و در صورت اخذ این مصوبه تا 
پایان اردیبهشت، مراحل آماده سازی برای عرضه در بورس 
انجام می شود که امیدواریم زمینه پذیرش این مجموعه ها در 
نیمه نخست امسال در بازار سرمایه فراهم شود. بنابراین در 
صورت تصویب هیأت وزیران، سهام ایدرو و ایمیدرو تا پایان 
شهریور عرضه می شود.علیرضا صالح در گفت وگو با ایسنا، 
یکی از مشکالت واگذاری های دولت در سال های  گذشته 
را واگذاری شرکت های زیرمجموعه یک مجموعه دانست 
و اظهار کرد: این اتفاق در برخی موارد موجب شــده است 
که حلقه مدیریتی و زنجیره ارزش در این مجموعه از بین 
برود. بر این اساس، یکی از مواردی که در راستای واگذاری 
شرکت های دولتی باید مورد توجه قرار گیرد این است که 

نباید زنجیره مدیریتی را در واگذاری ها از بین برد.
عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو در انتظار اجازه هیأت وزیران

وی ادامه داد: از این رو در پی گرفتن مجوز الزم و قانونی از 
هیأت وزیران هستیم تا مجموعه هایی مانند ایدرو و ایمیدرو 

را تبدیل به شــرکت ســهامی عام کنیم تا پس از کسب 
مصوبات الزم و اجازه قانونی و اصالح ساختار، این مجموعه ها 
بتوانند اقدام به پذیرش و عرضه سهامشان در بورس کنند.
رئیس کل سازمان خصوصی ســازی افزود: در صورتی که  
مجوز قانونــی و مصوبات الزم برای عرضه ســهام ایدرو و 
ایمیدرو ازهیأت وزیرات کسب شود، پس از آن وارد مرحله 
آماده ســازی این مجموعه ها برای عرضه در بازار سرمایه 
خواهیم شد و تالش می کنیم طبق فرایندهای قانونی، کار 
ارزیابی و آماده سازی سهام این مجموعه را تا اواسط تابستان 

امسال در بازار سرمایه انجام داده و آماده واگذاری شویم.

فواید واگذاری سهام ایدرو و ایمیدرو
صالح در ادامه در مورد فواید واگذاری سهام ایدرو و ایمیدرو 
توضیح داد: فایده واگذاری سهام ایدرو و ایمیدرو در بورس 

این است که پس از واگذاری و عرضه در بورس این مجموعه 
 ها باید اطالعات مالی و اقتصادی خود را بر اساس قانون در 
سامانه کدال منتشر کنند و به سهامداران پاسخگو باشند. 
بنابراین در وهله اول بحث شفافیت در عملکرد اقتصادی 
مطرح می شود و این شرکت ها گام بزرگی برای شفافیت 
برخواهند داشت.وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز موضوع 
حاکمیت شــرکتی مطرح می شــود، زیرا بعد از عرضه، 
روند انتصاب مدیران در این مجموعه ها باید متناســب با 
استانداردهای باالی بازار سرمایه انجام شود. در واقع برای 
انتخاب مدیران در شرکت های زیرمجموعه باید فرآیند 
صالحیت حرفه ای مطابق قوانین بازار سرمایه باشد. این 
موضوع فرآیند کار در این مجموعه هــای اقتصادی را به 
سمت رعایت قوانین حاکمیت شرکتی و افزایش بهره وری 

سوق می دهد و به بهبود عملکرد آن ها منجر می شود.

نیروگاه ها در صف ورود به بورس
صالح در پایان گفت: ســازمان خصوصی سازی به دنبال 
آن است که بعد از وزارت صنعت، توافق هایی را با وزارت 
نیرو برای واگذاری نیروگاه ها و شــرکت های توزیع برق 
بر اســاس همین مدل انجام دهد اما برای این کار باید با 
وزارت نیرو توافق صورت بگیرد تا زمینه عرضه ســهام 
این شرکت ها فراهم شود.بر اســاس این گزارش، دولت 
 عزم خــود را برای عرضه ســهام شــرکت های دولتی

 جزم کرده است؛ به طوری که این موضوع از ابتدای سال 
جدید تاکنون بارها مورد تأکید مسئوالن مختلف از جمله 
رئیس جمهــور و وزیر امور اقتصــاد و دارایی قرار گرفته 
است.در این راستا، شــورای عالی بورس بر اساس قانون 
بودجه سال ٩٩ و همچنین به استناد اصل ٤٤، در جلسه 
یازدهم فروردین ماه، ســاز و کار اجرایی واگذاری باقی 
مانده سهام دولتی شرکت های حاضر در بازار سرمایه را 
تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین ماه ٩٩ توسط 
 وزیر  امور اقتصادی و دارایی تقدیــم معاون اول رئیس

 جمهور شد.

تاثیر فروش اموال دولت بر اقتصاد و جیب مردم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ به ۶ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۶ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یکشنبه ۳۱ فروردین ۹۹ 

در بازار آزاد تهران ۶ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان است.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه 
۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۷۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۶۸۷ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۶۰۹ هزار و ۴۴۴ تومان است

رئیس کل سازمان خصوصی سازی تشریح کرد:

جزئیات عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو در بورس

نتایج یک نظرسنجی جدید در مورد تاثیرات کرونا:

 ۱۳.۵ درصد شغل شان را از دست داده اند 
 ۴۱.۷ درصد کسب و کارشان تعطیل شده است
 ۵۰.۷ درصد با کاهش درآمد مواجه شده اند
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شــیوع کرونا در کشــور 
موجب تعطیلی بســیاری 
از مشاغل و کسب و کارها 
شد. بســیاری از مشاغل 
ورشکست شدند و با خانه 
نشــینی در انتظار موعد چک های خود هستند. 
در این بین اما دستفروشــان بیشــترین آسیب را 
از بحران کرونا دیدند و به دلیــل عدم مجوز برای 
فعالیت در خیابان ها، چرخ زندگی شان به دشواری 
می چرخد. دستفروشان مترو نیز با کاهش فعالیت 
های ناشی از نگرانی ابتال به کرونا، با کاهش درآمد 
بسیاری روبرو هستند. در همین رابطه تصمیم بر 
این شد تا 5 هزار دستفروش تهرانی بسته حمایتی 
یک میلیــون تومانی دریافت کنند کــه گویا این 
کمک ها تاز دیروز آغاز شده و قرار است این تعداد از 

دستفروشان این حمایت را دریافت کنند.
بر اساس گزارش ها بنیاد مستضعفان برای هریک 
از این 4 هزار نفر، مبلغ یک میلیون تومان را تحویل 
شــهرداری تهران داد تا به آنها تحویل داده شود. 

دستفروشــانی که این مبلغ را دریافت می کنند، 
افرادی هســتند که توســط شــهرداری تهران 
شناسایی شده اند و جزو آن دسته از افرادی هستند، 
که در شمول گروه های کم درآمد جامعه قرار دارند 
و شیوع کرونا در کشور،معیشت آنها را با مشکالتی 
مواجه کرده است. بر اساس اعالم شهرداری تهران، 

این افراد در اقصی نقاط تهران شناســایی شده اند 
و مشــخصات آنها در بانک اطالعاتی شــهرداری 
پایتخت ثبت شده است. گفتنی است دستفروشان 
پارکینگ پروانه، بساط گستران مناطق جنوب شهر 
و دستفروشان مناطق مختلف تهران در این لیست 
قرار دارند.اما یکی از فعاالن حوزه مسائل شهری در 

این رابطه می گوید: بر اساس تحقیقات انجام شده، 
4۰ درصد دستفروشان در شهر تهران تحت حمایت 
هیچ نهادی نیســتند و یارانه نیــز نمی گیرند؛ در 
نتیجه این کارت خرید به آنها تعلق نمی گیرد. وی 
در رابطه با موانع قانونی ایجاد شده برای تشکل یابی 
دستفروشان شهر تهران نیز می گوید: دستفروشان 
هیچ نهاد رسمی ای ندارند. ما بسیار تالش کردیم 
آنها را در قالب تعاونی یا اتحادیه سازماندهی کنیم 
اما با موانع قانونی و عدم همکاری شهرداری مواجه 
می شدیم.این در حالی است که به گفته نژادبهرام، 
عضو شورای شهر تهران در شناسایی دستفروشان 
دقت الزم انجام شده اســت. به گفته وی درحال 
حاضر هیچ دستفروشــی نمی تواند در نقطه ای از 
شهر بســاط پهن کند، البته دستفروشان در مترو 
زودتر از آنچه فکر شــده بود به صورت نامحسوس 
کارشان را آغاز کرده اند. اما تا زمانی که ستاد ملی 
مقابله بــا کرونا اعالم نکند ، دستفروشــان از پهن 
کردن بســاط درآمدی نخواهند داشــت، بخشی 
از این ضــرر می تواند با کمــک نهادهای حمایتی 
جبران شود، اما در صورتی که دستفروشان اقدام به 
پهن کردن بســاط کنند، مأموران سد معبر با آنها 

برخورد می کنند.

۴۰ درصد دستفروشان در تهران تحت حمایت هیچ نهادی نیستند

دست خالی   دستفروش ها   از  یارانه  کرونا
رسمی شدن شغل دستفروشی یک مطالبه اجتماعی است                           تهران یک میلیون دستفروش دارد نه پنج هزار دستفروش

یازده میلیون بیکار كرونازده دستفروش می شوند

تبعات  اجتماعی  ابر بحران کرونا
محمدرضا محبوب فر، عضو انجمن جامعه شناسی ایران

به دلیل بحران کرونا و آسیب هایی که به این دلیل متوجه کسب و کارها بخصوص دستفروش ها شده است اعتباری از سوی شهرداری تهران و برخی از سازمان ها مانند کمیته امداد و بنیاد مستضعفان در نظر گرفته شد تا جبران برخی 
از ضرر و زیان ها شود. طی این مدت بیماری کرونا کسب و کار آسیب دیده و بسیاری از دستفروشان نیز از کار بیکار شدند که طبق فراخوانی که شهرداری در سالهای 97 و 98 داد این اعتبار تنها به دستفروشانی که در این فراخوان در 
سامانه ای که به همین مناسبت اعالم شد ثبت نام کردند پرداخت می شود. به عبارتی تعداد کمی از کل این افراد دستفروش در سامانه شهرداری ثبت نام کردند و بقیه اطالعاتی ندارند. تعداد این تعداد دستفروشان در تهران رقم بسیار 
باالیی است و در آمارهای رسمی مشخصات آنها وجود ندارد. بنابراین با توجه به مهاجرت های بی سابقه به شهر تهران، حداقل نزدیک به یک میلیون نفر دستفروش در پایتخت فعالیت دارند و بر اساس پژوهش های میدانی با عنایت 
به اینکه حاشیه نشین های تهران که کارگران فصلی و روزمزد و مهاجرین هم هستند این رقم رقم بجایی است. البته در ابر بحران کرونا کارگران فصلی، روزمزدها و مهاجرین کا رخود را از دست داده اند و به همین جهت 11 میلیون نفر 
هستند که بیکار شده اند و به سمت دستفروشی گرایش پیدا کرده اند. تعداد دستفروشان رقم بسیار باالیی است و شهرداری تهران رقم ناچیزی را برای تعداد اندکی از کل این افراد در نظر گرفته است که دست میلیون ها دستفروش در 
سراسر کشور خالی ماند. همچنین این اعتبار اندک پاسخگوی نیاز یک ماهه این افراد نیست و باید فکر اساسی در این رابطه شود. همچنین با توجه به ابر بحران کرونا و تحت تأثیر قرار گرفتن وضعیت درآمدی دستفروشان، لزوم تدوین 

یک قانون که دست کم آنان را به  عنوان کارگران غیررسمی به رسمیت شناخته و در آمارهای رسمی لحاظ کند، بیش از گذشته احساس می شود.

دستمزد غیرعادالنه و شرایط کار سخت زنان
طیبه سیاوشی، نماینده مجلس

با آغاز بحران کرونا در کشور همانند اقتصادهای دیگر در دنیا شاهد بروز آسیب های بیشتری به اقتصاد هستیم. امروز اقتصاد ایران با شیوع بیماری کرونا آسیب های بیشتری را شاهد بوده که البته این مشکالت در حوزه زنان خاص تر و پررنگ 
تر است. البته وضعیت اقتصادی ایران قبل از این بحران نیز خوب نبود و با بروز این بحران شدت بیشتری پیدا کرد. در شرایط فعلی باید به دنبال راهکار باشیم که راهکارهایی که بتواند به سرعت این مشکالت را حل کند وجود ندارد. به هر حال 
ایران با تحریم ها، مشکالت بانکی و حوزه بین الملل و از همه مهمتر مسائل و مشکالت داخلی مواجه است و همین دالیل اقتصاد ایران را به اقتصادی نیمه جان تبدیل کرده است. باید کسب و کارهای آسیب دیده بخصوص کسب و کارهای 

مرتبط به زنان و همچنین زنان سرپرست خانوار را حمایت کنیم.تزریق پول نقد و وام راه حل اساسی نخواهد بود و باید وضعیت اقتصادی بازبینی شود.
در حوزه کسب و کار زنان آسیب های بیشتری وجود دارد و این یک امر بدیهی در رابطه با زنان است. اغلب زنان و سرپرستان خانوار به طور کلی در بنگاههای اقتصادی ای کار می کنند که حداقل دستمزد را هم پرداخت نمی کنند و در این شرایط 
هم به شدت آسیب دیده اند و کار خود را ازدست داده اند. زنان تا قبل از بحران کرونا نیز حقوق کمی داشته اند و بازار کار زیادی برای آنان ایجاد نشده است بنابراین به سمت بنگاه هایی گرایش پیدا کرده اند که حقوق حداقلی را نیز پرداخت 
نمی کنند. بنابراین برای به حرکت درآوردن این بنگاه های تعطیل و نیمه تعطیل باید برنامه داشت تا زنان شاغل بیشتر از این آسیب نبینند. بحران کرونا موجب تعطیلی بنگاههای خصوصی و نیمه خصوصی شده و زنان شاغل موقعیت شغلی 
خود را از دست داده اند. همچنین شرایط اقتصادی بسیاری از خانواده ها بخصوص زنان سرپرست خانوار امکان قرنطینه اختیاری و خانه نشینی را از آنان گرفته است. زنان روزمزد نمونه ای از این اقشار هستند. اگر چه دولت بسته های حمایتی 

را برای این قشرها در نظر گرفته، اما این بسته ها کافی نیست و مشکالت آنها را رفع نمی کند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه پوشــاک تهران در رابطه با وضعیت 
اصناف در روزهای بحران کرونا گفت: اصناف دودسته 
هستند که دسته نخست مربوط به تامین کنندگان 
نیازهای روزمره و اولیه مردم هســتند و بازار خوبی 
دارند و مردم همواره برای خرید خوراک و مایحتاج 
اولیه حضور دارند. دسته دوم و عمده اصناف که سایر 
کاالهــای خدماتی و توزیع هســتند تمامی آنها در 
رکود هستند. اما صنعت پوشاک حتی قبل از اینکه 
کرونا وارد کشور شود در رکود به سر می برد. به گفته 
شیرازی بازار پوشــاک ایران از دی ماه در رکود قرار 
داشت و در انتظار اواسط بهمن ماه بودیم تا بازار خرید 
آغاز شود و در اواخر اسفند به اوج برسد که متاسفانه 
با مشــکالت کرونا مردم دیگر خرید نکردند و شب 
عید نیر اوج بحث کرونا پیش آمد و تولیدکنندگان 
ما نتوانســتند کاالها را به فروشگاهها عرضه کنند و 
آن دسته هم که عرضه کردند با کاالهای مرجوعی 
روبرو شدند. البته بســیاری از اصناف هم در حوزه 
پوشاک با چک های برگشتی روبرو شدند. ابوالقاسم 
شیرازی با اشــاره با آمارهایی از خســارت اصناف 
در بحران کرونا اظهار داشــت: متاسفانه 95 درصد 
از تولیدکننــدگان و 75 درصد از فروشــندگان در 
بحران کرونا خسارت دیده اند و با توجه به مستندات 
موجود بیش از 7۰ درصد از فعــاالن اصلی صنعت 
پوشاک در فروشــگاه های اجاره ای فعالیت دارند و 
در پرداخت اجاره بهای مغازه هــا، حقوق کارکنان 
و کارگران به دلیل عــدم فعالیت در مهمترین زمان 
فروش ســال یعنی اســفندماه و ایام عید به شدت 
دچار مشــکل کمبود نقدینگی هستند و توان ادای 
دیون مالی به بانکها )وام و مضاربه(، پرداخت چک و 
تسویه فاکتورها، حق بیمه، حقوق کارکنان و اجاره 
بها را ندارند و متاسفانه پیش بینی می شود تا ماه ها 
پس از اتمام بحران ویروس کرونــا به دلیل کاهش 
حجم درآمــد و نقدینگی و تغییــر فصل واحدهای 
 پوشــاک دیرتر از ســایر صنوف به چرخــه رونق 

اقتصادی برگردند.
وی در ادامه راهکارهایی را برای جبران خســارات 
اصناف متذکر شــد و گفــت: با توجه بــه ظرفیت 
اشتغالزایی استراتژیک صنعت و صنف پوشاک که از 
این نظر یک کسب و کار کارآفرین و سبب ساز امنیت 

شغلی است باید در اسرع وقت و با اولویت بسیار فوری 
از محل تامین اعتبارات و یارانه های جبران خسارات 
دولت هرچه سریعتر به این واحدهای صنفی که در 
بحران شدید به سر می برند، مساعدت الزم صورت 
بگیرد. البته بهترین حالت این است که این بیماری 
زودتر کنترل شــود تا مردم با فراغ بال خرید کنند 
چراکه اگر در ســطح کالن بخواهیم به این موضوع 
نگاه کنیم تداوم فعالیت اصناف اگر باعث تشــدید 
مجدد این بیماری شود، بازهم به ضرر فعالیت های 

اقتصادی خواهد بود.
شــیرازی همچنین با لزوم حضور پررنگ کســب و 
کارهای آنالین در مواقع بحران خاطرنشــان کرد: 
اما در رابطه بــا راه حل هایی که بایــد به آن توجه 
شــود اینکه حتی اگــر بحران کرونا هــم اگر پیش 
 نمی آمد امروز شرایط به شــکلی است که خرید و
 فروش های سنتی به سمت فروش در فضای مجازی 
رفته اســت و امروز کســب و کارهای سنتی ناگزیر 
به حضور در فضای مجازی هســتند. به عبارتی دنیا 
دنیایی است که مردم خیلی وقت برای خرید خرده 
فروشــی و کاالهای جزئی ندارنــد و ترجیح بر این 
اســت که از طریق فضاهای آنالین ایــن اقدامات را 
انجام دهند. البته کرونا هم بــه کمک آمد و به رغم 
آسیب هایی که داشته به کســب و کارهای آنالین 
شتاب داده است. به عنوان مثال، سامانه "کسبینو"  
برای تولیدکننده و فروشنده های ما می تواند فصل 

جدیدی از فعالیت را رقم بزند. 

نایب رئیس اتاق اصناف تهــران در رابطه با ضرر و 
زیان های وارد شده به کسب و کارها و اصناف در 
روزهای بحران کرونا گفت: شیوع ویروس کرونا در 
بهمن آغاز شد اما آثار اقتصادی و اجتماعی آن در سه 
ماه آینده خود را نشان می دهد و اگر دستگاه های 
مختلف به ویژه بانک ها و سازمان تامین اجتماعی 
صنوف را همراهی نکنند، با مشــکالت بسیاری 
همچون تعدیــل نیروی انســانی مواجه خواهیم 
شد.  کسبه در حال ورشکستگی هستند و وضعیت 
کارفرما در بخش خصوصی به ویژه بخش اصناف از 
اسفند 98 تاکنون با مشکالت متعدد مواجه شده 
است. به گفته درســتی در هر مغازه دو تا دو و نیم 
نفر فعالیت می کنند. با این تفاسیر 25 تا 3۰ میلیون 
خانواده در کشــور از طریق فعالیت در مغازه ها به 
 امرار معاش می پردازند. بنابراین باید در این زمینه

 چاره اندیشی شــود، چون در این شرایط کارفرما 

حتی توان پرداخت حقوق به کارگــر را ندارد. در 
طول این مدت شیوع ویروس کرونا، بخشی از کسب 
و کارهای کشــور نظیر نانوایی ها، سوپرمارکت و 
فروشــگاه های مواد غذایی به کار خدمت رسانی 
ادامه داده اند و خوشبختانه در این زمینه با مشکل 

خاصی روبرو نشده ایم.
ابراهیم درستی در ادامه بر ضرورت تدوین راهکارها 
و راه حل هایی برای عبور از بحران کرونا تاکید کرده 
و اظهارداشت: البته مردم با رعایت اصول بهداشتی 
روزهای کرونایی را سپری خواهند کرد و این شرایط 
را به پایان خواهند رساند. راهکارهایی نیز در طول 
این مدت به کمک آمده اند. فروش آنالین و فعالیت 
در فضای مجازی توانست به کمک اصناف بیاید و 
در حال حاضر سهم کسب و کارهای آنالین در بازار 
خرده فروشی از 15 درصد به 3۰ درصد افزایش پیدا 
کرده است که لزوم توسعه کسب و کارهای آنالین 

را بیشتر آشکار کرده است. 
درستی استقبال مردم از کسب و کارهای آنالین 
در این روزها را چشمگیر عنوان کرده و خاطرنشان 
کرد: با شیوع کرونا استقبال مردم از خرید اینترنتی 
بیشتر شده و کسب و کارهای بسیاری با این روش به 
فعالیت خود ادامه دادند. »کسبینو« نیز که بستری 
برای مشارکت کسب و کارها در فضای مجازی است 
می تواند زمینه رشــد اصناف را در فضای مجازی 
کلید بزند. ظرفیت باالی این سامانه و اپلیکیشن 
به کمک کسب و کارهای سنتی آمده تا با مشارکت 
در آن فعالیت خود را توســعه دهند. امیدواریم با 
مشارکت اصناف در»کسبینو«  شاهد رشد فعالیت 

کسب و کارها باشیم. 

مصوبه ستاد تنظیم بازار برای رفع مشکالت ترخیص 4 
میلیون تن کاالی اساســی دپو شده ابالغ شد.بر اساس 
مصوبه ستاد تنظیم بازار در تاریخ 3۰ فروردین با تغییر 
مقررات مربوط به تخصیص ارز، کاال های اساســی دپو 
شده در گمرکات تعیین تکلیف خواهد شد.در این مصوبه 
آمده است با توجه به دستور ریاست محترم جمهوری در 
خصوص تعجیل در ترخیص چهــار میلیون تن کاالی 
اساسی موجود در بنادر )مشمول ارز 42۰۰ تومان( و لزوم 
هماهنگی دستگاه های مرتبط از جمله بانک مرکزی، 
گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجــارت برای عملی 
شدن این موضوع تصمیمات ذیل در این خصوص اتخاذ 
شــد:1_مقرر گردید تخصیص ارز ذرت های رسوبی در 
گمرک جمهوری اسالمی توسط بانک مرکزی مطابق 
نامه تاریخ بیست و ســوم فروردین ماه که توسط قائم 
مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تایید و ارســال شده 
است بدون فوت وقت و با کمترین بروکراسی اداری اقدام 

شود.2_گمرک مکلف اســت، تایید کد تخصیص ارز را 
به معنی در صف تامین تلقی و تمام محموله های ذرت 
رسوبی که کد تخصیص سیســتمی دریافت نمودند را 
ترخیص کند.3_کلیه صاحبان محموله های ذرت رسوبی 
ر بنادر که کد تخصیص دریافت کرده اند، مکلفند حداکثر 
ظرف دو هفته نسبت به ترخیص محموله های ذرت از 
گمرکات کشــور و توزیع در چارچوب مصوبات ابالغی 
اقدام نمایند بدیهی اســت در صورت عدم اقدام موثر از 
ســوی دارندگان محموله های ذرت برای ترخیص کاال 
اقدام قانونی با هماهنگی دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار 
توسط دستگاه های مسئول انجام خواهد شد.4 -با توجه به 
اعالم آمادگی بانک مرکزی مقرر شد بانک مذکور نسبت 
به تخصیص ارز 42۰۰ و برای کاال های اساسی مشمول به 
صورت خرید اعتباری اقدام و برای تامین ارز آن حداکثر 
شــش ماه از زمان تخصیص ارز های در دسترس قابل 

انتقال اقدام کند.

شــیوع کرونا بــا توجــه به 
اینکه زنان اغلب در مشــاغل 
غیررسمی مشغول بکار هستند 
آینده آنهــا را تهدید می کند. 
زنان در ایران موقعست کاری 
مناسبی ندارند و اکثر آنها در کارگاههایی مشغول به کار 
بوده اند که امروز به دلیل بحران کرونا تعطیل و یا ورشکست 
شده اند. بررســی ها در مورد بازار کار نشان می دهد زنان 
همچنان در دستیابی به مشاغل رســمی با مانع روبه رو 
هستند و این امر موجب گرایش آنها به بازار غیررسمی کار 

می شود. کارشناسان می گویند این روند در دوران پساکرونا 
احتماال شدت خواهد یافت.بازار کار همچنان مردانه است 
و زنان کماکان فرصت کمتری برای اشتغال پیدا می کنند. 
باوجود اینکه آخرین گزارش مرکز آمار نشــان می دهد 
بیکاری در زمستان ســال گذشته به نسبت زمستان 97، 
با کاهش 1.7 درصدی به 1۰.۶ درصد رســیده است، اما 
برآوردها نشان می دهد در آخرین فصل سال 98، 145 هزار 
زن به نسبت فصل مشابه سال قبل آن بیکار شده اند. برخی 
کارشناسان بر این باورند که آمارهای ارائه شده واقعیت کار 
و فعالیت اقتصادی زنان را نشان نمی دهد. هر چند شاید از 
نظر تعداد، مردان شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد بیشتر 
از زنان هستند، اما نسبت زنان و مردان در این بازار به نسبت 
بازار رسمی نزدیک به هم شده است. مشارکت اقتصادی 

زنان همچنان کمتر از 2۰ درصد اســت، یعنی آنها یک 
پنجم مردان فعالیت رسمی اقتصادی دارند، اما در سال های 
اخیر افزایش نیاز زنان به کار منجر به فعالیت بیشتر آنها 
ولو در اقتصاد غیررسمی شده است. در شرایطی که شیوع 
گسترده کرونا اقتصاد را با چالش های جدی مواجه کرده، 
بیم آن می رود که زنان بیشتری جذب بازارهای غیررسمی 
شوند.بررسی داده های مرکز آمار نشان می دهد که از تعداد 
شاغالن در ایران تا پایان سال 1398 یک میلیون و 315 
هزار نفر کاسته شده است که از این تعداد، حدود 145 هزار 
نفر زن هستند. روشن است که زنان در بازار رسمی اشتغال 
جایگاه حداقلی دارند و بنابراین، اغلب جذب بازار غیررسمی 
کار می شوند. اما چیزی که هم اکنون اشتغال زنان را در بازار 
غیر رســمی هم دچار ابهام کرده است، بحران همه گیری 

کروناست.خبرهایی که این روزها از ورشکستگی یا زیان 
هنگفت بنگاه های اقتصادی ایــران در بخش های دولتی 
و خصوصی منتشر می شود، حکایت از آن دارد که برخی 
کارفرمایان قصد دارند بخشی از ضرر را با کاهش نیروی کار 
جبران کنند و این احتمال، زنگ خطر را برای زنان کارگر و 
کارمند بیش از پیش  به صدا در آورده است. اگرچه دولت 
وعده داده که به شاغالنی که به علت کرونا کارشان را ازدست 
داده اند، بیمه بیکاری پرداخت می کند، اما این بیمه شامل 
زنانی نخواهد شد که از دست فروشی در مکان های مختلف 
امرار معاش می کنند. حتی بخش قابــل توجهی از زنان 
کارمند و کارگر هم که دارای قراردادهای معتبر و رسمی 
نیستند و به اصطالح به صورت »توافقی« مشغول به کار 

شده اند نیز شامل بیمه بیکاری نخواهند شد.

زنان در پساكرونا جذب مشاغل غیررسمی خواهند شد

زنگ خطر بیکاری زنان با  بحران کرونا
چشم انداز بازار كار برای زنان پس از كرونا تاریک است

گروه اقتصادی
News kasbokar@gmail.com

ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک در گفت و گو با »كسب و كار«:

»کسبینو« فصل جدیدی را در فعالیت های اصناف آغاز خواهد کرد 

ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران در گفت و گو با »كسب و كار«:

»کسبینو« به کمک کسب و کارهای سنتی آمده است

مصوبه جدید برای ترخیص کاال های اساسی دپو شده ابالغ شد

سرمقاله
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پذیرش نخستين صندوق ســرمایه گذاری قابل 
معامله در فرابورس

برخی صندوق های موجــود در بــورس غیرمعامله بودند که در حــال تبدیل به 
صندوق های قابل معامله هستند تا سهام آن ها قابلیت خرید و فروش پیدا کند. در 
این راستا نخستین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پذیرش شد و گشایش نماد 
این صندوق امروز در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس انجام می شود.در هفتاد و 
سومین نشست خبری یک دیدار یک عرضه که به منظور معرفی ظرفیت های یک 
صندوق سرمایه  گذاری به صورت آنالین برگزار شد، سلمان خادم المله - مدیرعامل 
شرکت تامین ســرمایه امین - با بیان این که این صندوق سرمایه  گذاری با درآمد 
ثابت در فرابورس ایران قابل معامله است، اظهار کرد: حداقل سود این صندوق ۲۰ 
درصد خواهد بود. صندوق های ســرمایه  گذاری با درآمد ثابت مانند صندوق های 
سرمایه  گذاری مبتنی بر صدور و ابطال هستند، اما مشابه یک سهم در بازار سرمایه 
معامله و قیمت آن در نتیجه عرضه و تقاضا مشخص می شود.وی با تاکید بر این که 
این صندوق ســرمایه  گذاری اولین صندوق مبتنی بر صدور و ابطال است که در 
فرابورس معامله می شود، اظهار کرد: معامالت ثانویه این صندوق از طریق فرابورس 
امکان پذیر است و ســرمایه  گذاران می توانند با مراجعه به کارگزاری ها یا از طریق 
همین معامالت برخط واحدهای این صندوق را بخرند.خادم المله در ادامه در مورد 
مزایای این صندوق توضیح داد: از مزایای این صندوق می توان به ســود روزشمار 
حداقل ۲۰ درصد، داشــتن بازارگردان، امکان انجام معامالت واحدها به صورت 
آنالین و غیره اشاره کرد. البته احتمال حذف بازارگردان در این صندوق وجود دارد. 
همچنین از دیگر مزایای این صندوق معافیت مالیاتی آن اســت.به گفته او، امروز 
هر واحد از ســهام این صندوق ۱۰ هزار و ۲۷۱ ریال کشف قیمت شد و معامالت 
این صندوق از فردا شروع می شود.وی با بیان اینکه حداقل سرمایه صندوق ۱۰۰ 
میلیارد ریال است، ادامه داد: ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری نیز ۱۰ هزار ریال 
و تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار نیز ۱۰۰ میلیون واحد است.خادم المله 
از درخواست افزایش سقف صندوق خبر داد و گفت: در مرحله  اول سقف صندوق 
از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می کند.وی همچنین 
از بورسی شدن تامین سرمایه امین خبر داد و گفت: سه شنبه یا چهارشنبه هفته 

آینده جلسه هیات پذیرش این شرکت در بورس برگزار می شود.

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد
رشد بازار كسب و كارهای نوپا

براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کسب وکارهای نوپایی که بیشتر به کاهش 
تماس فیزیکی کمک می کنند با افزایش فروش و رشد بازار در دوران کرونا مواجه 
بودند.دفتر مطالعات انــرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی در گزارشی با عنوان »درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا؛ تأثیر شیوع ویروس 
کرونا بر بخش فناوری اطالعات و ارتباطات« به بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر 
بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و مرور ظرفیت هــای این بخش برای کنترل و 
کاهش شیوع ویروس کرونا پرداخته است.در این گزارش آمده است: در سطح جهانی 
آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( موقتی و با کاهش 
تولید محصوالت سخت افزاری در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ میالدی ظاهر خواهد شد 
و پیش بینی شده که این کاهش در ماه های بعدی سال جبران شود.اما در کشور ما ، 
کسب وکارهای نوپای حوزه فناوری اطالعات بسته به مدل کسب وکارشان وضعیت 
متفاوتی را تجربه می کنند. به این معنی که کســب وکارهای نوپایی که بیشتر به 
کاهش تماس فیزیکی کمک می کنند با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شده اند و 
کسب وکارهایی که فعالیت های دارای تماس فیزیکی را ساماندهی می کنند به نسبت 
وابستگی شان به فعالیت فیزیکی با کاهش فروش مواجه شده اند.مثاًل کسب وکارهای 
نوپای فعال در زمینه دورکاری و برگزاری جلسات و کالس های آنالین افزایش ۵۰ 
تا ۴۰۰ درصدی تراکنش و فروش و برعکس، شرکت های تسهیل کننده رویدادها 
و مجامع و جلســات حضوری کاهش ۷۵ تا ۱۰۰ درصــدی تراکنش های خود را 
گزارش کرده اند.گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: فناوری اطالعات این 
ظرفیت را دارد که با کاهش تماس فیزیکی از طریق ظرفیت های دورکاری، آموزش 
الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و خرید الکترونیکی با شیوع ویروس کرونا مقابله 
کند. دیگر ظرفیت فناوری اطالعات کمک به ترویج اطالعات درســت و مبارزه با 
اطالعات جعلی است. اما استفاده از این ظرفیت ها نیازمند سیاستگذاری از جنس 
رفع موانع و تسهیل سرمایه گذاری در توســعه زیرساخت ها است.در گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس با بررسی موارد مختلف پیشنهاد شده که برای آمادگی کشور 
در مواجهه با بحران های مشابه، با توجه به تجربه های جهانی و برای برخورداری از 
مزایای دورکاری، الزامات دورکاری تعریف و تدارک تجهیزات رایانه ای جدید برای 
تسهیل دورکاری در دستور کار دســتگاه های اجرایی قرار گیرد. همچنین تدارک 
زیرساخت های حقوقی و سخت افزاری بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و 

فروش الکترونیکی فراهم شود.

تب نانوایی در اینستاگرام به روایت آمار
پخت نان خانگی با شیوع ویروس کرونا، در سراسر جهان فراگیر شده است. در فرانسه 
قیمت آرد ۱۶۰ درصد افزایش یافته و جســت وجوی کلمه »مخمر« در گوگل ۳۰۰ 
درصد بیشتر شده اســت.بازی با خمیر، شــکل دادن آن و پیچیدن بوی نان تازه در 
خانه، شبیه به یک درمان روحی برای روزهای قرنطینه خانگی عمل می کند. شاید 
به همین دلیل باشد که تب نان پزی در خانه نه فقط در ایران بلکه در تمام جهان داغ 
شده است. آنقدر تنور نان پزی خانگی گرم است که در برخی از کشورها، قیمت مواد 
اولیه ای مانند آرد افزایش چشمگیری داشته و حتی کم یاب و نایاب شده است. نشریه 
انگلیسی اکونومیست درباره همین موضوع می نویسد:»در هفته های اخیر به دلیل 
شیوع کووید-۱۹ در سراسر جهان، مردم به دیدن قفسه های خالی فروشگاه ها عادت 
کرده اند. برخی از مردم با ترس اینکه عرضه کنندگان دیگر نتوانند ضروریات خانگی را 
تامین کنند- مساله ای که بسیار بعید است- تا آن جایی که می توانند خرید می کنند. 
دســتمال توالت، محصوالت بهداشتی و غذاهای خشک از بســیاری از فروشگاه ها 
 به سرعت ناپدید شده است. حاال مشتاقان شــیرینی پزی و نان پزی متوجه  شده اند

 که مواد اولیه کار آن ها نیز کمیاب شده است.« بر اســاس گزارش »نیلسون«، یک 
شرکت تحقیقات بازار، در فرانســه در ماه مارس، میزان فروش آرد نسبت به مارس 
سال گذشته ۱۶۰ درصد افزایش یافت. میزان فروش ماکارونی ۲۰۰ درصد و فروش 
صابون نیز ۲۲۰ درصد افزایش داشته است. این شرکت میزان فروش آرد در کشورهای 
دیگر را منتشر نکرده است. اما روزنامه نگارانی در کشورهای مختلف، به اکونومیست 
خبر داده اند که در دیگر نقاط اروپا نیز مشــکالتی برای تهیه مــواد اولیه کیک و نان 
وجود دارد. داده های گوگل نیز تایید می کند که این روزها در سراســر جهان، مردم 
زمان زیادی را به پخت نان و کیک خانگی می پردازند. از اول ماه آوریل، جســت وجو 
برای کلمه »مخمر« به انواع زبان ها در مقایســه با هفته اول ماه مارس)ماه گذشته( 
نزدیک به ۳۰۰ درصد افزایش یافته اســت.  جســت وجو در گوگل برای کلمه های 
»کوکی ها« و »کیک ها« نیز به ترتیب ۸۳ و ۵۸ درصد افزایش یافته است. اکونومیست 
 می نویسد:»نمایش دادن آنچه که مردم در زمان فاصله گذاری اجتماعی خلق می کنند،

 هوشمندانه و جالب است. برای نانواهایی که به نان هایشان افتخار می کنند، راهی برای 
این نمایش وجود دارد. در شبکه اشــتراک عکس »اینستاگرام«، تعداد عکس هایی 
که با عبارت #homebake )پخت خانگی( تگ شــده اند، تنها در نیمه ماه مارس 
نزدیک به ۴۰ درصــد افزایش یافت. به نظر می رســد که کاربران گرســنه تر از این 
 حرف ها هستند؛ هم میزان الیک ها و هم میزان به اشتراک گذاری چنین عکس هایی

 دو برابر شده است.«

اخبار

معاون علمی و فناوری رییــس جمهوری از ورود 
ایران به مرحله صادرات تجهیزات پزشکی در حوزه 
بیماری کرونا خبر داد و گفت: با تولیدات روزافزون 
شــرکت های دانش بنیان در زمینــه کیت های 
تشخیص و تجهیزات پزشــکی در زمینه بیماری 
کرونا، اکنون برای صادرات این محصوالت آماده 
می شویم. »سورنا ستاری« امروز - یکشنبه - پس 
از شرکت در چهارمین نشســت کارگروه ارزیابی 
رسانه ای مدیریت بیماری کرونا در وزارت کشور در 
جمع خبرنگاران افزود: خوشبختانه با تالش های 
جمعی، اتفاقات بســیار خوبی در حوزه ســاخت 
تجهیزات جدید در عرصه مبارزه با کرونا در کشور 

واقع  شده است.
وی تصریح کرد: مــا در حوزه تولیــد تجهیزات 
پزشــکی معتبر نظیر ونتیالتور و دســتگاه های 
مختلف اتاق عمل شاهد تحوالت فوق العاده ای در 
کشور هســتیم به طوری که این شرکت ها اکنون 
تاییدیه هــای الزم را دارند و می توانند محصوالت 
خود را حتی به اروپا صــادر کنند.معاون علمی و 
فناوری رییس جمهوری خاطرنشــان ساخت: با 
تولید انبوه شــرکت های دانش بنیــان در زمینه 
ماســک و  مواد ضدعفونی نیز در حال حاضر همه 
بخش های تولیــد را در داخل کشــور در اختیار 
داریم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. ستاری 
با بیــان اینکه ظرفیت شــرکت های دانش بنیان 
موجب شده است بتوانیم به خوبی در مقابل کرونا 
مقاومت کنیم، یادآور شــد: این دستاورد حاصل 
کمک و فعالیت صدها مرکز پژوهشــی، شرکت 
دانش بنیان و دانشــگاهیان بوده و خوشــبختانه 
صدها طرح پژوهشی و هزاران تست بالینی در این 
زمینه محقق شده است.ستاری افزود: نتیجه این 
طرح ها موجب شده است امروز نسبت به بیماری 
کرونا و راه های درمان آن به شناخت خوبی دست 
یابیم و عالوه بر آن، همه تجهیزات پزشکی الزم را 
نیز توسط شرکت های دانش بنیان در داخل تولید 
کنیم.ستاری با مقایسه وضعیت مهار ویروس کرونا 
در ایران و ســایر کشــورها گفت: مشارکت مردم 
و نقش آفرینی شــرکت های دانش بنیان و سایر 
دستگاه ها در تولید نیازهای پزشکی کشور باعث 
شده است اکنون کشورمان در شرایط کنترل این 

بیماری قرار بگیرد؛ اتفاقی که در برخی کشور ها آن 
را نمی بینیم و شاهد تداوم افزایش تعداد مبتالیان 
آنها هســتیم.معاون رییس جمهوری تاکید کرد: 
تحقیقات علمی و پژوهشــی از ســوی شرکت ها 
و موسسات دانش بنیان جهت شــناخت بیشتر 
بیماری کووید ۱۹ با قدرت ادامه دارد و امیدواریم با 
یافته های جدید علمی، کنترل دقیق تر و موثرتری  
روی این بیماری و نحوه مواجهه با آن داشته باشیم.

ستاری در مورد استفاده از کیت های سرولوژی نیز 
گفت: اســتفاده از این نوع کیت در ایران نیازمند 
تاییدیه وزارت بهداشت اســت و با الحاق پروتکل 
وزارت بهداشت، امکان اســتفاده از آن در کشور 
وجود خواهد داشــت.وی دربــاره مباحث مطرح 
شده در نشســت امروز کارگروه ارزیابی رسانه ای 
مدیریت بیماری کرونا اظهار داشت: در این جلسه، 
اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت های دانش 
بنیان، پژوهشکده ها و دانشــگاه ها در حوزه های 
بیوتکنولوژی، مــواد هوش مصنوعــی و فناوری 
اطالعات ) ICT  ( در حوزه بیماری کرونا تشــریح 
شــد و راهکارهایی در زمینه بهره گیری بیشــتر 
از ظرفیت این مجموعه هــا در تولیدات علمی و 
پزشکی کشور ارایه دادیم.در حاشیه این نشست، 
نمایشــگاهی از برخی محصوالت شــرکت های 
دانش بنیان ایرانی در زمینه بیماری کرونا از جمله 
دستگاه تنفس مصنوعی  )ونتیالتور(، کیت های 
تشخیص کرونا، دستگاه پالس اکسیمتر )سنجش 
میزان اکسیژن خون و ضربان قلب(   و انواع ماسک 
های نانو نظیر ان ۹۵، ان ۹۹ و ان ۸۰ در معرض دید 
شرکت کنندگان قرار گرفت.کارگروه ارزیابی رسانه 
ای مدیریت بیماری کرونا با دســتور رییس ستاد 
اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور و با هدف 
تقویت ابعاد اطالع رسانی و پاسخگویی دستگاه ها 
در عرصه تقویت توان تولیدی و خودکفایی کشور 
در روند مبارزه با بیماری کرونا و ظرفیت ســازی 
مناسب رســانه ای در این زمینه با حضور مدیران 
و نمایندگان رســانه ها و دســتگاه های اجرایی  
مرتبط تشکیل شــده و تاکنون نشست هایی را با 
حضور معاونان وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی دیگر 

از بخش های کشور داشته است.

ســاترا در بیانیــه ای عنوان کــرد که اگــر فیلم های 
سینمایی در رسانه های صوت و تصویر داخلی به نحو 
»غیرانحصاری« اکران شــوند، می تواننــد از ظرفیت 
تبلیغات در رسانه ملی بهره مند شوند.سازمان تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیــر در فضای مجازی طی 
بیانیه ای از اعطای تســهیالت به فیلم های سینمایی 
در حال اکران در رســانه های صوت و تصویر خبر داد.

در متن بیانیه ساترا آمده است: در روزهایی که کشور 
و جهان با معضل بیماری کرونا روبه رو اســت، صنعت 
ســینما نیز از این مسئله متأثر شــده است. ضرورت 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، منجر به اکران نشدن 
فیلم های ســینمایی در سالن های ســینما شده که 
می توانــد منجر به لطمــه جدی بــه تولیدکنندگان 

فیلم شود.در این شــرایط اهمیت رسانه های صوت و 
تصویر به عنوان بستری برای نمایش و اکران فیلم های 
سینمایی، بیش از پیش خود را نشان می دهد. خانواده 
رســانه های صوت و تصویر می توانند بــه بهترین نحو 
از این فرصت اســتفاده کنند و در راستای رسیدن به 
سهم حداکثری محتوای ایرانی گام بردارند. همچنین 
در صورت تجربه موفــق اکران فیلم های ســینمایی 
در ســامانه های برخط ممکن اســت اکران فیلم های 
سینمایی در آینده نزدیک دستخوش تغییر شود.ساترا 
به عنوان نهاد تنظیم گر این حوزه ضمن اســتقبال از 
اکران فیلم های سینمایی از طریق سامانه های صوت و 
تصویر کشور، همچنین با محترم شمردن قراردادهای 
دوطرفه میــان تهیه کنندگان و ســامانه های پخش 

محتوای صوتی و تصویری، اعالم می دارد در راســتای 
انجام وظایف ذاتی خود، ایجاد شرایط برابر برای همه 
ســرویس های دارای مجوز، جلوگیری از شکل گیری 
رفتارهــای ضدرقابتی و تبدیل محدودیــت اکران به 
فرصت توسعه متوازن کل صنعت رسانه های فراگیر را 
جزو سیاست ها و راهبردهای مدنظر خود قرار می دهد.

در این راستا، بر اساس توافق ساترا و اداره کل بازرگانی 
رســانه ملی، در صورتی که فیلم های سینمایی در ایام 
تعطیلی سینماها در رسانه های صوت و تصویر داخلی 
اکران شــوند و در زمان اکران به نحو »غیرانحصاری« 
و از طریق تعداد قابــل توجهی از رســانه های دارای 
مجوز قابل دسترس برای عموم باشــند، می توانند از 
امکانات تســهیل گرایانه تبلیغات فیلم های سینمایی 

در رسانه ملی بهره مند شوند.ســاترا همچنین تالش 
خود را برای حفظ مالکیت معنــوی فیلم ها به صورت 
مسئوالنه پیگیری می کند. لذا همانگونه که در روزهای 
گذشته از انتشار فیلم های اکران شــده در رسانه ها به 
صورت غیرمجــاز جلوگیری به عمل آمده اســت در 
روزهای آتی نیــز همین رویه با شــدت و دقت دنبال 
می شود تا زمینه معماری و شکل گیری اقتصاد اکران در 
سامانه های صوتی و تصویری به درستی صورت پذیرد.
امید اســت تجربه موفق اکران فیلم های سینمایی در 
سامانه های صوتی و تصویری، موجب رشد و توسعه هر 
چه بیشتر این صنعت شود و شاهد دسترسی کاربران 
 به محتواهای متنــوع ایرانی در ســامانه های صوتی

 و تصویری داخلی باشیم.

رئیس شورای شــهر تهران، به وزارت بهداشت 
درباره خطر رفع محدودیت ها هشدار داد و از این 
وزارتخانه درخواست کرد آمار قربانیان و مبتالیان 

کرونا در تهران به صورت مجزا ارائه شود.
محسن هاشمی، در جلسه روز یکشنبه شورای 
شــهر تهران با بیان اینکه با گذشــت دو ماه از 
اعــالم ورود پاندمی کرونا به کشــور، شــرایط 
اقتصادی همه بخش ها تحــت تأثیر قرار گرفته 
و مدیریت شــهری تهران نیز به شــدت دچار 
 بحــران کمبود نقدینگی شــده اســت، گفت: 
بر اساس بودجه ســال ۱۳۹۹، برای اداره شهر 
تهران ماهانه ۳ هزار میلیــارد تومان منابع الزم 
است و اگر بودجه های عمرانی و توسعه شهر نیز 
تخصیص پیدا نکند، تنهــا هزینه های جاری و 
ضروری شهر ماهانه بالغ دو هزار میلیارد تومان 
خواهد بود و این به معنای کســری بودجه ۵۰ 
درصدی نقد شهرداری برای نگهداشت ضروری 

شهر خواهد بود.
وی ادامه داد: این در حالی اســت که طی ســه 
ســال گذشــته هزینه های جاری نگهداشــت 
شــهر، افزایــش قابل توجهــی پیــدا نکرده و 
با وجود تــورم مجموع بیــش از ۱۰۰ درصدی 
کشور در این ســه ســال، حتی به میزان قابل 
توجهی کاهش نیز یافته اســت و امکان کاهش 
 جــدی هزینه های جاری نگهداشــت شــهر

 وجود ندارد.
هاشمی تاکید کرد: بســیاری از تصمیماتی که 
توسط ســتاد ملی کرونا اتخاذ شــده است، بار 
مالی برای مدیریت شــهری ایجاد کرده است، 
تداوم فعالیت سیســتم حمــل و نقل عمومی 
تهران و فعالیت ادارات و ســازمان های وابسته 
به شهرداری با دوسوم کارکنان و تمدید فرصت 
پرداخت عوارض و منابع توســط شهروندان از 
عوامل مؤثر بر عدم توازن منابــع و هزینه های 
مدیریت شهری محســوب می شوند.وی خاطر 
نشان کرد: در این شــرایط برخی از انتظارات به 
حق شــهروندان از مدیریت شهری نیز مستلزم 
انجام سرمایه گذاری های ضروری است از جمله 
این هزینه ها، کاهش ازدحام در سیســتم حمل 
و نقل عمومی از طریــق افزایش اعزام اتوبوس و 

مترو و کاهش سرفاصله خطوط مترو و اتوبوس 
که نیازمند تأمین اتوبــوس و واگن های متروی 
جدید است یا افزایش و بهبود کیفیت ضدعفونی 
کردن فضاهای شــهری توسط ســازمان آتش 
نشانی و حوزه خدمات شهری یا بهبود کیفیت 
جمع آوری و امحا پسماند عفونی شهر که نیازمند 
تأمین تجهیزات در این رابطه می باشد و منابع 
این نیازهای ضروری نیز به هزینه های نگهداشت 

شهر افزوده می شود.
هاشــمی ادامه داد: انتظار شــورای شهر تهران 
از دولت این اســت که در این شــرایط خاص، 
با تأمیــن مالــی تعهــدات پیشــین دولت و 
اختصاص ســهم مدیریت شــهری تهــران از 
منابع پیش بینی شــده برای مبــارزه با کرونا، 
کمک کنند تــا حداقل فعالیت هــای ضروری 
 نگهداشــت شــهر و ارائه خدمت به شهروندان

 حفظ گردد.
وی افزود: موضوع دیگر، نگرانی اعضای شورای 
شهر تهران، از تصور عادی شدن شرایط بر اساس 
آمار رسمی ارائه شــده از سوی وزارت بهداشت 
است که ممکن است بســتر اتخاذ تصمیماتی 
در مورد رفع محدودیت ها شــود. همانگونه که 
برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی، نظرات متخصصان و سایر بررسی ها 
نشــان می دهد، آمار ابتالء و قربانیان کرونا در 
کشور بسیار بیشــتر از عدد اعالم شده رسمی 
اســت که این تفاوت به دالیل گوناگونی نظیر 
تأخیــر در اعــالم ورود کرونا به کشــور و عدم 
محاســبه قربانیان قبل از آن، عدم وجود امکان 
تست کافی در کشــور و عنوان کردن نام سایر 
بیماری ها نظیر اختالل تنفســی و شــبه کرونا 
به عنوان کرونا بوده اســت که ایــن اختالف به 
صورت کلی مــورد تأیید وزارت بهداشــت نیز 
قرار دارد.رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: 
انتظار ما از مســئوالن مربوطه آن اســت که با 
عدم شــتابزدگی در رفع محدودیت های ایجاد 
شده، دســتاورد رعایت دو ماه گذشته مسائل 
ایمنی توســط شــهروندان را با خطــر مواجه 
 نکننــد و موجب ایجــاد موج جدیــد بیماری 

کرونا را فراهم نیاورند.

۵ مدل حمایتی از ایده های کرونایی استارت آپ های فناوری اطالعات
دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال ۵ مدل حمایتی از ایده های استارتاپی را در بحران کرونا تشریح کرد و گفت: وام ارزان قیمت در کمتر از ۲ تا ۳ هفته در اختیار کسب و کارها 

قرار می گیرد.

رئیس هیات عامل صندوق 
نوآوری و شکوفایی از آغاز 
حمایــت مالــی صندوق 
و  کســب  از  نــوآوری 
کارهای کوچک و متوسط 
اکوسیستم فناوری و نوآوری آسیب دیده بر اثر شیوع 

ویروس کرونا خبرداد.
به گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، علی وحدت 
در مورد جزئیات تســهیالت حمایتــی صندوق 
نوآوری از کســب و کارهای زیان  دیده بر اثر شیوع 
ویروس کوویــد-۱۹ گفت: با توجه به مشــکالتی 
که شــیوع ویروس کرونا در اکوسیستم فناوری و 
نوآوری کشور ایجاد کرده است، صندوق نوآوری و 
شکوفایی با هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی 
کشور مصوب کرد که از شرکت های دانش بنیان و 
همچنین شرکت های فناور، خالق، استارت آپ ها 
و شــتاب دهنده های فعال در اکوسیستم فناوری 
و نوآوری حمایت کند. بر این اســاس مقرر شــد 
تسهیالتی هم راستا با تسهیالتی که دولت جمهوری 

اسالمی ایران مصوب کرده در صندوق اجرا شود.
وحدت با اعالم اختصاص تسهیالت برای حمایت از 
شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان، فناور، 
خالق، استارت آپ ها و شتابدهنده هایی که کسب 
و کارشان به دلیل شیوع ویروس کرونا آسیب دیده 
است، گفت: این تســهیالت تا سقف ۵۰۰ میلیون 

تومان برای کســب و کارهای کوچک و متوسط با 
نرخ ۹ درصد در اختیار شــرکت ها قرار می گیرد. 
این تســهیالت با پایش وضعیت فعالیت و اشتغال 
شرکت ها طی ۶ ماه پرداخت خواهد شد. بعد از آن ۶ 
ماه جهت بازیابی توان شرکت ها تنفس داده می شود 
و تسهیالت طی یک ســال بعد به صورت اقساطی 
بازپرداخت خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: برای 
سایر شــرکت های فعال در اکوسیستم نوآوری نیز 

با توجه به بزرگی اکوسیســتم و محدودیت منابع 
مالی صندوق در گام اول شتاب دهنده ها و فضاهای 
کار اشــتراکی که در اثر شــیوع کرونا آسیب های 
شــدیدی دیده اند در اولویت قــرار گرفته اند که با 
همکاری صندوق های پژوهش و فناوری تا ســقف 
محدودی توســط صندوق نوآوری مشــابه سایر 
شرکت ها حمایت می شوند.وی در ادامه تاکید کرد: 
امیدواریم با جذب منابع مالــی و در ادامه اجرای 

طرح، برنامه هایی نیز برای ســایر فعاالن از جمله 
شرکت های فناور، خالق و استارت آپ ها ارائه خواهد 
شــد.رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: 
شرکت های دانش بنیان و شتابدهنده ها می توانند 
به صورت مستقیم به سامانه غزال مراجعه کرده و با 
شرح مستنداتی که نشان دهنده آسیب دیدگی آنها 
بعد از شیوع بیماری کووید- ۱۹ است درخواست 
خود را اعالم کنند. تقاضاها توســط کارشناســان 
بررسی و پاسخ داده می شود. رئیس صندوق نوآوری 
و شکوفایی با تاکید بر اینکه شــرکت های دانش 
بنیان وفناور کشــور دوشــادوش کادر درمان در 
جبهه مقابله با کرونا آماده ارائــه خدمات به مردم 
است، خاطرنشان کرد:ما با تکیه بر توان محققان و 
فناوران جوان کشور می توانیم در مرزهای دانش و 
فناوری، محصوالت پیشرفته و دارای استانداردهای 
روز دنیا تولید کنیــم که فراتــر از بازارهای ملی، 
 در بازارهــای صادراتــی و بین المللــی نیز امکان

 رقابت داشته باشند.
پیش از این صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست 
جمهوری همزمان با آغاز شــیوع ویروس کرونا در 
روزهای پایانی سال گذشــته با اختصاص ۵۰۰۰ 
میلیارد ریال برنامه حمایت مالی سریع از محصوالت 
فناورانه در عرصه مقابله با شیوع این بیماری آغاز 
و ظرف دو هفته توانســت ضمن اعالم فراخوان و 
دریافت طرح ها، نسبت به تامین مالی نزدیک به ۷۰ 
شرکت دانش بنیان و فناور سازنده تجهیزات و اقالم 

مرتبط برای مقابله با کرونا اقدام کند.

رئيس صندوق نوآوری خبر داد:

ارائه تسهیالت ۵۰۰میلیونی برای حمایت از کسب و کارها
گروه کسب و کارهای نوپا

News kasbokar@gmail.com

ستاری: 
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